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Розд1Л 1. Основш завдання коледжу 

Мета освгеи е всеб1чний розвиток людини як особистосп та найвищоУ 
ЩННОСТ1 сусшльства, розвиток й таланов, розумових 1 ф13ИЧНИХ зд1бностей, 
виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до 
свщомого сусшльного вибору, збагачення на цш основ1 штелектуального, 
творчого, культурного потенщалу народу, пщвищення освггнього р1вня 
народу, забезпечення народного господарства квал1фжованими фах1вцями. 

Концепц1я осв1тньо'1 д1яльност1 (перспективний план) визначае напрями 
розвитку (модершзацп) Чугуево-Бабчанського л1Сного коледжу в 2019-2020 
навчальному роц1 як складовоТ частини в систем1 в1тчизняно1 профес1Йно-
ор1ентованоТ освгги. 

Коледж у сво1Й д1яльност1 керуеться Конститущею Украши, законами 
УкраУни, постановами Верховно!' Ради Украши, указами 1 розпорядженнями 
Президента УкраУни, декретами, постановами 1 розпорядженнями Каб1нету 
М1Н1стр1в УкраУни, нормативними актами МЫстерства освгеи 1 науки 
УкраУни. 

Необх1дними умовами досягнення ц1еУ мети мають стати: 
- демократизащя системи менеджменту коледжу на основ1 оптим1зац11 

структури його навчальних, наукових та управл1нських п1дрозд1Л1в, 
удосконапення системи самоврядування трудових та студентських 
колектив1в, пщвищення р1вня Ух вщповщальносп у вир1шенн1 питань 
навчальноУ, науковоУ та економ1чноУ Д1яльност1; 

- впровадження в осв1тню Д1яльн1сть нових форм та метод1в навчання, 
як! забезпечують подальшу фундаментал1зац1Ю освгеи, створення умов 
для навчання впродовж усього життя; 

- вдосконалення науково-методичного, 1нформац1йного та техшчного 
забезпечення освгенього процесу; 

- подалыпа 1нтеграц1я освгеи, науки 1 виробництва, об'еднання зусиль 
коледжу та провщних наукових 1 промислових установ у справ1 
пщготовки кадр1в; 

- актив1зац1я науковоУ творчост! студент!в; 
- оновлення матер1ально-техшчноУ бази коледжу, полшшення умов 

навчання, пращ, побуту та вщпочинку студент1в та сп1вроб!тник1в. 
Перспективний план визначае стратепю та основш напрямки д1яльност1 

коледжу на пер1од 2019-2020 навчального року. Конкретн1 заходи щодо 
реал1зацп позищй плану, розробляються вщповщними пщроздшами та 
в1дпов1дальними особами, затверджуються директором коледжу 1 е 
невщ'емними складовими цього плану та обов'язковими до виконання. 



Розд1л 2. Робота педагопчноТ ради коледжу 

№ 
п/п Зм1ст педради 

Дата Хто проводив Примптси Зм1ст педради проведения 

1 2 3 4 5 
1.1 Затвердження складу педагопчно! ради на Серпень Рего М.З. 

2019/2020 навчальйий р к . 
1.2 Затвердження оргашзацшно-правово! 

документацй на 2019-2020 навчальний р к . 
Рего М.З. 

1.3 Зв1т вщповщального секретаря 
приймально! комкм про пщсумки роботи 
приймально! комюй в 2019р. 

29.08.2019 Св1тайло Ж. О. 

1.4- Про пщсумки роботи педагопчного 
колеетиву за 2018/2019 навчальний р к та 
основш напрямки освгсньо! стратеги на 
2019/2020 н. р. 

Хворостяний Р Ф 

1.5 Про лисвшаци академ1чно1 заборгованосп 
студентами коледжу за 2018/2019 
навчальний рж. 

Зарицька О М . 

1.6 Р1зне: 
Про кадровий резерв 

Хворостяний Р Ф. 

2.1 Пщсумки проведения руб1жного контролю 
знань студенпв 

Жовтень Зарицька О.М. 

2.2 Про стан матер1ально-техшчного 
забезпечення коледжу для роботи в 
2019/2020 навчальному рощ. Пщсумки 
проведения ремонтних робгсу 2019 рощ. 
1нин господарсью питания 

24.11.2019 Чаплипн С.С. 

2.3 Завдання педагопчного колективу з 
професшно! ор1ентащ1 абггур1ент1в на 
2019/2020 и. р 

Хворостяний Р Ф., 
Зав. сектором 

2.4 Про невщкладш заходи колективу щодо 
пщготовки до акредитацп та лщензування 
нових спещальностей 

Хворостяний Р Ф., 
Рего М.З. 

2.5 Р1зне: 
Результата адаптацп студен-пв нового 
набору 

Класн1 кер1вники 
Практичний 
психолог 

3.1 
Про Правила прийому до коледжу у 

Грудень Вщповщальний 
секрегар 

3.2 2019/2020 навчальному рощ 
Про пщготовку студенпв II курсу до ДПА у 

Грайворонська 
З.1., 

форм1 ЗНО з украшсько! мови, 1СТори 26.12.2019 Голова ЦК 
У кражи та математики у 2019-2020 загальноосв. 

3.3 навчальному рощ. 
Про стан спортивно-масовоТ роботи в 
коледж1, викладання дисцишнни «Захист 
Вггчизни» та хщ реал1защ! плану заход1в по 
виконанню Концепци нащонально-
патрютичного виховання студенпв 

дисциплин 
Кер1вник 
фйзвиховання, 
вщповщальш 

3.4 коледжу. 
Про стан методичного забезпечення Грайворонська 

3.5 навчальних дисциплш 
Про План заход! в протиди корупцИ' 

ЭХ, Солодовник 
О.А. 
Корнейчук 1.М. 

4.1 Пщсумки МОН1ТОрИНГу ЯКОСТ1 ОСВ1ТИ за I 
семестр 2019/2020 н.р. Проблеми та шляхи 
1х вир1шення. 

Очень Зарицька О.М. 

4.2 
Про стан охорони пращ в коледж1. 

23.01.2020 Кулик 1.А. 
4.3 Про стан охорони пращ в коледж1. Василенко Л.1. 4.3 

Медичне забезпечення та охорона здоров'я 
Василенко Л.1. 

4.4 пращвнимв та с т у д е т т Могила 1.М. 

4.3 

4.4 

4.4 

Результата виконання бюджету коледжу у 
2019 рощ та планування його на 2020 р к 
Про пщсумки пщвищення квашфкаци 
викладач1в в 2019 рощ та завдання на 2020 
р к 
Про стан виконання заход1в педагопчного 
колективу та адмппстрацм коледжу по 
оргашзаци прийому на 2019-2020 
навчальний р к 
Р1зне 

Грайворонська 3.1. 

Василенко Л.1. 
Хворостяний Р Ф., 
вщповщальш 
особи 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Стан профес1Йно1 ор1ентац11 студенпв та 
працевлаштування випускник1в у 2020 
рощ. 
Про стан профес1Йко-практично! 
пщготовки студенев та орган1защ1 
сп1впращ з роботодавцями. 
Впровадження 1нноващйних пщход1в до 
формування та розвитку знань, якюно! 
пщготовки студент1в 
Р1зне. 

Березень 
26.03.2020 

Зав. сектором 

Рего М.З. 

Викладач1, як1 
атестуються 

6.1 

6.2 

6.3 

Про стан пщготовки до квалйфкацшних 
екзамен1в студенпв за спещальностями, 
усунення недол1К1в. 

Зв1т про виховну роботу в коледжй та 
гуртожитках. Позакласна робота. 

Р1зне: 

Травень 
28.05.2020 

Зарицька О.М. 

Рего М.З. 
(сшвдоповщачО 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

Зв1т гол1в циклових КОМ1С1Й про результата 
навчально-методично1 роботу в 2019/2020 
н.р. 
Про пщсумки методично!, науково-
ПраКТИЧНО! Та ТВОрЧО-ПОШуКОВО'! Д1ЯЛЬНОСТ1 
викладачйв та студент1в 
Про стан роботи приймально! комки по 
набору аб1тур1ент1в на 2020/2021 н.р. 

Аналп роботи Педагопчно! ради за 
2019/2020 н.р. 

Червеиь 
25.06.2020 

Голови ЦК за 
списком 

Грайворонська 3.1. 

Секретар 
приймально! 
КОМ1СИ. 
Хворостяний Р Ф. 

Роздйл 3. Робота методичноТ ради коледжу 

№ 
Пп 

Питания 1 проблеми, 
що обговорюються 

Терм1ни Хто доповщас Вщмгтка про 
виконання 

1 2 3 4 
Засщання №1 

1. Основш напрямки навчально-виховно! та 
методично! роботи в коледж1 у 2019-2020 
н.р. 

Вересень 2019 р Заст. 
директора з 
навч. роботи 

2. Огляд нормативних д о к у м е н т 
Министерства осв1ти 1 
науки Укра!ни. 

Методист 

3. Розгляд та обговорення плашв роботи 
ЦИКЛОВИХ КОМ1С1Й 

Голови ЦК 

4. Стан пщготовки методичного забезпечення 
кабшет1в 1 лаборатор1Й до нового 
навчального року та !х 
в1дповщн1сть навчальному плану. 

Голови ЦК 

5. Обговорення 1ндивщувальних план1в 
роботи викладач!в. 

Голови ЦК 



6. Про пщготовку викладач1в до атестацн. Методист 

7. Затвердження графжу директорських 
контрольних роб1т. 

Зав. В1ддшення 

Засшання №2 
1. Стан ведения документацп куратор1в 

навчальних груп, виховаганв гуртожитку. 
1истопад 2019 р. Заст. 

директора з 
НВР 

2. ' Про забезпечення освггнього процесу 
пщручниками, 
словниковою , довщниковою та 
художньою лггературою. 

Зав. б1бл10теки 

3. Особливосп проведения вщкритого 
занятгя. 

Методист 

Засшання №3 
1 Проходження курав шдвищення 

квал1фжаци, стажування педагопчних 
пратвникш 

Грудень 
2019 р. 

Методист 

2. Анагиз стану проведения консультант, 
оргашзащя 
самостжноУ роботи студенпв. 

Зав. В1ддшення 

3. Про стан навчально-методичного 
забезпечення викладання навчальних 
ДИСЦИПЛШ. 

Методист 

Засшання №4 
1. ЗВ1Т ГОЛ1В ЦИКЛОВИХ КОМ1С1Й за 

пщсумками взаемовщвщування занять у 
першому П1Вр1ЧЧ1 

Лютий 2020 р. Методист 

2. Участь в обласнШ науково-методичнш 
конференцп 

Методист, 
Голови ЦК 

Засшання №5 
1. Результати вивчения роботи педагопчних 

пращвнимв, як1 атестуються. 
Кв!тень 2020р. Методист 

2. Про пщготовку навчально-методично! 
документаци до лггньоУ залйково-
екзаменац1йно\ сесИ 

Голови ЦК, 
Зав. вцщшення 

Засшання № 6 
1. ГОдсумки проведения тижн1в методично; 

роботи 
ЦИКЛОВИХ КОМ1С1Й (3 ДОСВ1ДУ робоТИ). 

Червень 2020 р. Голови ЦК 

2. Про виконання 1ндивщуальних плант 
роботи викладачйв. 

Голови ЦК 

3. Про пщсумки роботи методично! ради за 
2019-2020 н.р. та перспективний план на 
наступний р1к. 

Методист 

4. Шляхи удосконалення методично! роботи 
коледж! 

в Заст. 
директора з 

НВР 

Роздш 4. Органгшшя • проведения навчальноТта практично? роботи 

№ 
пп. Зм1ст роботи Дата Вшповшальн! Виконавц! 

1 2 3 4 5 
1. Скласти 1 розглянути на зас1данн1 педради 

план роботи коледжу на 2019-2020 
навчальний р1к 

Червень Директор 
коледжу 

Заст. директора 
з навчапьно-

виховно! 
роботи, 

методист 
коледжу 

2. Розробити 1 затвердите граф] к навчапьного 
процесу на 2019-2020 навчальний рж. 

ДО 
30.08.2019 

Директор 
коледжу 

Заст. директора 
з навчально-

виховно! 
роботи, 

завщувач 
В1ДД1ЛеННЯМ 

3. Скласти 1 затвердити навчальну 
документащю: 

3.1 Розклад занять на: 
I П1Вр1ЧЧЯ 28.08.2019 Заст директора з 

навчально-
виховно! роботи 

Старший 
диспетчер 

II П1Вр1ЧЧЯ 05.01.2020 Заст директора з 
навчально-

виховно! роботи 

Старший 
диспетчер 

3.2 Граф1к виконання контрольних роб1т, 
курсових проекпв. 

15.09.2019 
01.02.2020 

Заст директора 
з навчально-

виховно! 
роботи, 

завщувач 
В1ддшенням 

Голови ЦК 

3.3 Граф1к взаемовщвщування занять, розклад 
консультащй з навчальних дисциплш. 

до 
09.09.2019 

Голови ЦК Голови ЦК 

3.4 Розклад семестрових 1 державних 
екзамен1в для студент!в денного 1 заочного 
В1ддшень. 

за 1 мюяць 
до початку екз. сесп 

Заст. 
директора з 
навчально-

виховно! 
роботи 

Заст. директора 
з навчально-

виховно! 
роботи, 

Завщувач 
вщдшенням 

3.5 Граф1к проведения занять гуртюв. ДО 
15.09.2019 

Зав в|ддшення, 
голови ЦК 

Голови ЦК 

4. Обговорити на заседаниях циклово! комюи 
екзаменац1йн1 бшети з навчальних 
дисциплш, що виносяться на екзамени. 

за 2 мгсящ 
до екзамену 

Голови ЦК Голови ЦК 

5. Видати студентам питания для повторения 
матер1алу дисциплш, що виносяться на 
екзамени 

за 1 мюяць 
до екзамену 

Голови ЦК Голови ЦК 

6. Скласти 1 затвердити у заступника 
директора по навчальнш робот1 

6.1 План роботи цикпових комюш на 
навчальний р1к 

до 01.09.2019 Заст. 
директора з 
навчально-

виховно! 
роботи 

Голови ЦК 

6.2 Робоч! програми 1 ЗМ1НИ до них ДО 
31.08.2019 

Заст. 
директора з 
навчально-

виховно! 
роботи 

Голови ЦК 



6.3 Плани роботи куратор1в груп До 
05.09.2019 

Заст. 
директора з 
навчально-

виховно! 
роботи 

Класш 
кер1вники 

6.4 Плани роботи кабшепв 1 лабораторш 09.09.2019 !аст. директора з 
навчально-

виховно! роботи 

Зав. 
кабшетами 

6.5 План роботи б1блютеки. 09.09.2019 Заст. 
директора з 
навчально-

ВИХ0ВН01 

роботи 

Зав. 
б|'бл10текою 

6.6 1ндив1дуальний план шдвищення 
теоретичного рйвня 1 дшово! квал1ф1каци 
викладач1в 

До 
09.09.2019 

Голови ЦК Викладач1 

7. Переглянути змши 1 розподш на-
вантаження викладачами на навчальний 
р1к, видати наказ. 

ДО 

01.09.2019 
Директор 
коледжу, 

заст. директора 
з навчально-

ВИХ0ВН01 

роботи 

Заст. 
директора з 
навчально-

виховно! 
роботи 

8. Скласти план контролю навчально-
виховного процесу. 

ДО 

01.09.2019 
Директор 
коледжу 

Заст. 
директора з 
навчально-

виховно! 
роботи 

9. Оргашзащя збору та анал13у оперативно!' 
шформацп усшшносп студенпв 

ДО 

05 числа наступним за 
ЗВ1ТНИМ М1СЯЦЯ 

Заст. директора 
з навчапьно-

виховно! роботи 

Заст директора 
з навчально-

виховно! 
роботи, 

завщувач 
вщцтення 

10. Скласти план роботи методичного 
об'еднання класних кер1вник1в. 

ДО 

11.09.2019 
Методист 
коледжу 

Методист 
коледжу 

И . Провести збори студенпв II, III1IV курав 
по питанию проходження практики. 

Перед початком 
практики 

Заст. 
директора з 
навчально-

виховно! 
роботи 

Заст. 
директора з 
навчально-

виховно! 
роботи, 

кер1вники 
практик 

12. Провести збори студенпв III1IV курс1в по 
питанию проходження переддипломних 
практик 1 шдготовки до державно! 
атестаци. 

Перед початком 
практик 1 державно! 

атестаци 

Завщувач 
навчапьно-

виробничими 
практиками, 

завщувач1 
вщдшень 

13. Оргашзащя та забезпечення роботи ДЕК Червень Директор 
коледжу 

Заст. 
директора з 
навчально-

виховно! 
роботи 

Роздш 5. Виховна робота 

№ 
з/п 

Зм1СТ роботи Термга викон. Вщповщальний 

I. ОрганвацШна робота 
1.1. Розробка та затвердження плану виховно! роботи на 

навчальний р1к. 
03.09.2019 Рего М.З. 

1.2. Затвердити план роботи МО класних кер1вник1в, 
орган!зац1Йно-виховно! роботи гуртожитка, рад 

вересень Рего М.З., 
Теремець 1.В., 

студентського самоврядування, виховател1в, 
практичного психолога, б1блютеки. 

Андросова О.О., 
Солодовник О.А 

1.3. Затвердити план спортивно-масово! роботи студент1в 
коледжу на 2019-2020 н.р. 

вересень Рего М.З., 
Моргун О.О. 

1.4. ГЕдготувати та провести поселения студент1в коледжу 
у гуртожиток на 2019-2020 н.р. 

30 .08 .19-
03.09.20 

Рего М.З., 
Гайдунко 1.Е. 

1.5. Переглянути та перезатвердити (за потребою) 
документашю на вщпов1дн1сть до вимог системи 
управл1ння ЯК1СТЮ. 

вересень Рего М.З. 

1.6. Провести збори класних кер1вниив навчальних груп з 
питания «Про основш завдання та напрямки роботи в 
трупах серед студент1в на 2019-2020 н.р.» та надати 
методичну допомогу для проведения першо! лекцИ. 

30.08.19 Рего М.З. 

1.7. Забезпечити журналами з навчально-виховно! роботи 
класних кер1вник1в груп нового набору. 

30.08.19 Рего М.З. 

1.8. Проведения урочисто! Л1Н1ЙКИ, присвячено! Дню знань. 02.09.19 Рего М.З., 
Даценко 1.В., 
Фшоненко С. Д., 
Корсаков В О 

1.9. Ознайомлення 31 Статутом навчального закладу, 
Законом Укра!ни "Про вищу освггу", «Положениям про 
виховну роботу», Положениям про студентський 
гуртожиток, Положениям про студентське 

вересень класш кер1вники 
навчальних груп 
нового набору, 

Рего М.З., 
самоврядування. Андросова О.О., 

Гайдунко 1.Е. 
1.10. 

Вибори активу груп. 
вересень класш кер1вники 

навчальних груп 
1.11. Складання соц1ального паспорту групи 1 пшьгового 

контингенту коледжу. 
вересень класш керйвники груп 

нового набору, 
Рего М.З. 

1.12. Закр1плення за навчальними трупами дшянки територ11 
коледжу для прибирания. 

04.09.19 Чаплипн С.С. 

1.13. Оргашзащя роботи 1 формування орган1в студентського 
самоврядування. 

вересень студрада, 
Рего М.З., 

класш керйвники 
навчальних груп 

1.14. Фотографування студент1в на Дошку Пошани. Початок 
ведения "Лпопису груп". 

вересень класш кер1вники 
навчальних груп 
нового набору 

1.15. Зд1йснення контролю за дотриманням розпорядку дня 
в коледаа та гуртожитках, вщвщування студентами 
спортивних секщй, гуртив, б1бл10теки. 

ПОСТ1ЙНО Рего М.З. 

1.16. Складання графжу чергування викладач1в в навчальних 
корпусах 1 гуртожитку. 

31.08.19 Рего М.З. 

1.17. Проведения культурно-масових заход1в, збор1в, прогягом Рего М.З., 
семшарт, концертних програм, присвячених року кертники вокальних 
знаменним под1ям. гуртив, 

1.17.1 Свято «День знань» 
03.09.19 

класш кершники 
навчальних груп 

Рего М.З., 
Даценко 1.В., 
Фшоненко С.Д., 

1.17.2 Святковий концерт до Дня пращвниив осв1ти .06.20 

Корсаков В О., 
Маруценко 1.О. 

Рего М.З., 
Даценко 1.В., 
Фшоненко С.Д., 
Корсаков В О., 

1.17.3 Свято «День студента» 18.11.19 
класш кершники 
навчальних груп 



1.17.4 Свято «Козацыа розваги» лютий 

Рего М.З., 
Даценко 1.В., 
Фшоненко С.Д., 
Корсаков В О., 
класш кер1вники 
навчальних груп 

1.17.5 Свято 8 Березня 07.03.20 

Моргун О.О., 
Лисяк О.1., 
Рего М.З., 
класш кер1вники 
навчальних груп 

1.17.6 День тумору «Розсмши коледж» 01.04.20 

Рего М.З., 
Даценко 1.В., 
Фшоненко С.Д., 
Корсаков В О. 

1.17.7 Проведения випускних вечор1в та вручения дипломш червень 

Рего М.З., 
Даценко 1.В., 
Фшоненко С.Д., 
Корсаков В.О., 
класш кер1вники 
навчальних груп 

Рего М.З., 
Даценко 1.В., 
Фшоненко С.Д., 
Корсаков В О., 
класш кер1вники 
випускних груп 

1.18. Сшвпраця коледжу з Чугу1вським районним центром 
сощальних служб у справах ам"! та молод1 Чугу!всько! 

районно! державно! адмМстрацп: 
а) оргашзащя семшар1в, круглих стол 1 в; конференцш, 
лекщй за учаспо фах1вщв ЧР ЦССМ; 
б) надання шформацшно! психолопчно!, педагопчно!, 
юридично!, медично! допомоги молодо 
в) пропаганда серед молод1 здорового способу житгя, 
проведения роботи з профшактики наркоман!!, 
алкогол13му, В1Л СНЩу, венеричних захворювань. 

протягом 
року 

Рего М.З., 
класш кер1вники 
навчальних груп, 
культоргашзатори, 
юрисконсульт, 
практичний 
психолог, 
медпращвник 

1.19. Оргашзащя циклу лекщй з карно! справи 
представниками оргашв РВ УМВС. 

вересень Рего М.З., 
представники 
ГР УМВС 

1.20. Обрання ради гуртожитку, старост секцш та имнат. вересень Гайдунко 1.Е., 
Андросова О.М., 
студрада 

1.21. Проведения загальних збор1в студенпв нового набору, 
що проживають у гуртожитках. 

06 вересня Рего М.З., 
Андросова О.М. 

1.22. Проведения засщань ради гуртожитив. 4й понедшок 
ЩОМ1СЯЦЯ 

Андросова О.М. 

1.23. Проведения батьювських збор1в студенпв нового 
набору. 

жовтень Рего М.З., 
Зарицька О.М., 
класш кер1вники 
навчальних груп 

1.24 Проведения засщання методичного об'сднання класних 
кер1вник1в. 

1 раз на два 
М1СЯЦ1 

Рего М.З., 
Теремець 1.В., 

класш кер!вники 
навчальних груп 

1.25. Оргашзащя загальних зборгв коледжу по питаниях 
осв1тньо! роботи. 

1 раз на 
М1СЯЦЬ 

Рего М.З., 
Зарицька О.М., 

класш кер1вники 
1.26. 

Проведения Дня здоров'я. 
вересень-
травень 

Моргун О.О., 
Лисяк О.1., 

класш кер1вники 
навчальних груп 

1.27. Проведения тематичних, класних виховних заходгв: 

1. « Украша - це Свропа» 

протягом 
року 

лютий-
березень 

класш кер(вники 
навчальних груп 

Сметана 1С., 
Солодовник В.М. 

2. «Дивовижна Харювщина», «СНЩ» 16 вересня, 02 
грудня 

Шульженко Н. М., 
Кандуба О С. 

3. «Скажи наркотикам - т» 
листопад Теремець 1.В. 

4. «75рЫниця визволення Украти вгб 
фашистських загарбникге» жовтень-

листопад 
Колпакова Ю.С., 
Прокопенко М.В. 

5. До мгжнародного Дня пом ятникгв та 
гсторичних шсць: «Чугугв та його люди» 

квтень Михайленко В. С. 

6. «Шкодлив! звички - шлях в небуття» 
вересень -
жовтень 

Корзаченко 1.В. 

7. «Альфред Нобель - мтонер на кров1» 
09 грудня Ушакова Л. Л. 

8. «На природ; як у дома» 
листопад Дегтярьов М.М. 

II. Нацюнально-патрютичне виховання. 

2.1. Забезпечення виконання методичних рекомендащй 
щодо використання державно! символ! ки в коледж1 

протягом 
року 

класш кер1вники 
навчальних груп 

2.2. Цикл бесщ з питань вивчення державно! символжи протягом 
року 

класш кершники 
навчальних груп 

2.3. Перегляд шзнавальних документальних фшьм1в про 
1стор1ю укра!нського державотворення 

вересень-
листопад 

класш кер1вники 
навчальних груп 

2.4. Робота б1блютеки та читального залу з метою 
пропаганди патр10тичного виховання, нац10нальних 
звича'!в та культури. 

протягом 
року 

Солодовник О. А. 

2.5. Поспйие використання кпасними кер1вниками 
матергалгв Конституцн Украши та Концепцн 
нащонально-патр!отичного виховання молод1 на 
виховних годинах та бесщах. 

протягом 
року 

класш кергвники 
навчальних груп 

2.6. Вивчення гсторц та традищй навчального закладу, 
розвитку спец1альностей, екскурс1Й до музею коледжу. 

протягом 
року 

Прокопенко М.В., 
класш кер1вники 

навчальних груп 
2.7. Вщвщування студентами нового набору музею 

художника 1.Ю. Решна, картинно! галере! м. Чугуева з 
вересень-
листопад 

класш кершники 
навчальних груп 



метою ознакомления з культурними цшностями краю 
та його 1Сторичним розвитком. 

2.8 Проведения бесщ до 
М1жнародного Дня Миру 

21 вересня класш керйвники 

2.9. Екскурс1я-бесща «Край в якому я навчаюсь» жовтень Андросова О.М. 

2.10. Вивчення 1сторн та нащональних традищй рщного 
краю 

1. Участь у святкових заходах селища; 
2. Покладання к в т в на могилу Невщомого 

солдата до Дня Перемоги 1 Дня Пам'ят11 
Примирения. 

протягом 
року 

Рего М.З., 
культоргашзатори, 
класш керйвники 
навчальних груп 

2.11. Проведения бесщ до М1жнародного дня людей 
похилого вжу 

1 жовтня класш кертники 
навчальних груп 

2.12. Проведения позанавчальних заидов, бесщ та лекщй до 
Дня Збройних Сил Украши, Дня Захисника Впчизни. 

жовтень 
грудень 

класш кершники 
навчальних груп 

2.13. День украшсько! писемносп та мови. листопад Голова Ц К 
кпасш кертники 
навчальних груп 

2.14. «Св1ча Пам'ят! 1 Жалоби». (До Дня пам'ят1 жертв 
голодомор1в 1932-33 рр.) 

листопад класш керйвники 
навчальних груп 

2.15. Вшанування пам'ят! Геро!в Небесно! Сотш. 20.02.20 класш керйвники 
навчальних груп 

2.16. Проведения лекцш, бесщ 1 диспупв: «Моя С1м'я, моя 
родина в житп 1 дол1 Укра!ни», «Нацюнапьш, державш 
та духовш символи Украши», «Укра!на - суверенна 
демократична держава», «Сучасш геро! - сини 
Украши», «Пам'ять про них збережуть обел1Ски», 
«Пам'ятаймо мииуле заради майбутнього», «В1чне 
слово Кобзаря». 

протягом 
року 

Рего М.З., 
класш керйвники 
навчальних груп, 
викладачй сощальних 
1 гуман1тарних 
ДИСЦИПЛ1И 

III. Громадянське, морально-правове та превентивне виховання. 

3.1. Ознайомлення з «Правилами внутр1шнього розпорядку 
коледжу», «Правилами проживания в гуртожитку» та 
нормативно-правовою документащею коледжу. 

вересень Рего М.З., 
Андросова О.М., 

Зарицька О.М. 

3.2. Вивчення психолопчних шдивщуальних особливостей 
студентов нового набору. 

вересень-
листопад 

практичний 
психолог, 

медпращвник, 
класш кер1вники 
навчальних груп 

3.3. Оргашзащя зустрУчей з представниками 
правоохоронних установ, громадських молод1жних 
оргашзацш. 

протягом 
року 

Рего М.З., 
пращвники ЧР 

УМВС 
3.4. Проведения тематичних виховних годин, кругл их 

стол1в та диспупв: 
«Вщ прав людини до обов'язив громадянина». 
«Небезпека конфл1ктних ситуацш. Шляхи !х 
вир1шення». 
«Сучасш молод1жн1 субкультури». 
«Тероризм у сучасному свга». 
«Захистимо Украшу вщ тютюнового диму». 
«Студентська молодь: цшносп та прюритети». 
«Злочини проти життя 1 здоров'я». 
«Торпвля людьми». 
«Як уникнути впливу натовпу». 

протягом 
року . 

класш кер1вники 
навчальних груп 

«ОмеЙН! вщносини». 
3.5. Оргашзащя та проведения роз'яснювальних та шших 

заход1в серед студентсько! молод1 у вщповщност1 до 
Указгв Президента 1 постанов Каб1нету М1Н1Стр1в 
Украши про вщродження духовност1 наш!, пщтримку 
студентства, реалйзащ! державно! молод1жно! жштики 
тощо. 

протягом 
року 

класш кер1вники 
навчальних груп 

3.6. Своечасне вживання заход1в щодо попередження 
правопорушень студент1в 1 надавання практично! 
допомоги кураторам навчальних груп, вихователям 
гуртожитыв з цього приводу 

протягом 
року 

Рего М.З. 

3.7. Корекцшна робота 31 студентами протягом 
року 

Рего М.З., 
практичний 
психолог, 

класш кер1вники 
навчальних груп 

IV. Художньо-естетичне виховання. 

4.1. Проведения вщбору студент! в для у част! в художнш 
самод1яльносп (вокальне вщдшення лфично! та 
естрадно! П1сн|), 

вересень Рего М.З., 
Даценко 1.В., 

Фшоненко С.Д., 
Корсаков В О 

4.2. Пщготовка Л1тературних 1 концертних програм до Дня 
знань, до Дня пращвника люу, до Дня вчителя, до Дня 
захисника Вгечизни, до свята 8 березня, до Дня 
Перемоги, Дня Пам'ят! 1 Примирения, урочистосп з 
нагоди вручения дипломгв. 

протягом 
року 

Даценко 1.В., 
Фшоненко С.Д., 
Корсаков В О., 
Маруценко 1.О. 

4.3. Оргашзащя вщвщування студентами театр1в м. 
Харкова. 

березень класн1 кер1вники 
навчальних груп 

4.4. Проведения студентського естрадного фестивалю до 
Мшнародного Дня студента 

17.11.19 Рего М.З., 
Даценко 1.В., 

класш кер1вники 
навчальних груп 

4.5. Проведения вечора знайомств "Будьмо знайом!" в 
гуртожитках № 1 1 № 2. 

вересень Андросова О.М. 

4.6. Щомюячне проведения студентських веч1рок до Дня 
народження "За чашкою чаю святкуемо День 
народження". 

протягом 
року 

Андросова О.М. 

4.7. Проведения концертних програм та лггературно-
музичних вечор1в. 

протягом 
року 

Андросова О.М. 

4.8. Робота пошти закладу на День Святого Валентина, 
святкова дискотека для молодг 

лютий Рего М.З., 
Даценко 1.В., 

Корсаков В О., 
студрада, 

класш кер1вники 
навчальних груп 

V. Трудове виховання. Профоркнтацшна робота. 

5.1. Впорядкування прилегло! територи коледжу зпдно з 
планом - розподщом м1ж навчапьними групами. 

протягом 
року 

Чаплипн С.С., 
Рего М.З., 
Москаленко Л.М., 
класн! кер)вники 
навчальних груп 

5.2. Оргашзащя роботи у актов1Й заш: нумерац1я кр1сел, 
прибирания пщсобних примщень, оформления сцени 
до проведения свят. 

протягом 
року 

Рего М.З., 
Москаленко Л.М. 

5.3. Оргашзащя 1 проведения трудового семестру студент1в. вересень-
жовтень 
травень-
липень 

Чаплипн С.С., 
Рего М.З. 

5.4. Проведения м!сячника трудових справ: вересень- Шульженко Н.М., 



1) Пщготовка 1 посадка саджанщв на територп 
коледжу. 

2) Приведения в порядок клумб 1 насаджень у 
дендропарку. 

3) Озеленения селища Кочеток. 
4) Ремонт у ймнатах 1шших прим1щеннях 

гуртожитку. 

жовтень 
травень-
червень 

Яковлева М П., 
Дранник ТВ. , 
Сметана 1С., 
Гайдунко 1.Е. 

5.5. Оргашзащя чергування студенпв в гуртожитку, в 
учбових корпусах, на територп коледжу. 

протягом 
року 

Рего М.З., 
Гайдунко 1.Е. 

5.6. Виховш бесщи в трупах: 
«Виб1р на все життя». 
«Як досягнути усшху в кар'ер1». 

протягом 
року 

класш кершники 
навчальних груп, 

голови ЦК 
5.7. • Проведения профор!ентащйно! роботи з учшвською 

молоддю викладачами та студентами коледжу. 
протягом 
року 

голови ЦК, 
фах1вець з 

профор1ентацй' 
5.8. У рамках тижшв спещальностей: 

Конкурс - реклама спещапьносп 
Конкурс стшгазет присвячений професшним 
святам. 
Конкурс професшно! майстерност! 

протягом 
року 

голови ЦК, 
фахтець з 

профор1ентац!1 

VI. Спортивна робота та формування здорового способу життя 
6.1. Виховання в студенпв колектив13му, сили - вол1, 

працьовитост1, мужносп, патр10тизму, сприяння 
всеб1чного розвитку засобами занять з ф13ичного 
виховання та ф1зкультурно-оздоровчих заход1в. 

протягом 
року 

викладач1 фгзичного 
виховання, 

класн1 кер1вники 
навчальних груп 

6.2. Оргашзащя та проведения туршр1в з волейболу, 
футболу, тощо. 

протягом 
року 

викладач1 ф1зичного 
виховання 

6.3. Оргашзащя та проведения Ол1мпшського тижия 1 
Ол1МЩЙСЬКОГО уроку. 

вересень викладач! ф1зичного 
виховання 

6.4. Проведения «Дня здоров'я» вересень-
травень 

викладач1 ф1зичного 
виховання 

6.5. Оргашзащя та проведения спортивно-розважального 
свята «Козацью розваги». 

лютий Рего М.З., 
. Моргун О.О., 

Лисяк О.1. 
6.6. Оргашзащя 1 проведения позанавчальних заходш до 

капендарних дшв: 
Вщмови В1д палшня (16 листопада) 
Боротьби 31 СНЩом (1 грудня) 
Боротьби з наркомашею та наркоб13несом (1 березня) 
Боротьби з туберкульозом (24 березня) 
Всесвгтнього дня здоров'я (7 квкня) 

протягом 
року 

Рего М.З., 
Моргун О.О., 
практичний 

психолог, 
медпращвник, класш 
кер1вники навчальних 

груп 
6.7. Проведения тематичиих виховних годин в групах 

«Здоров'я народу - багатство кра!ни», «Наркомашя -
Ти - Закон», «Профшактика шфекщйних захворювань», 
«Репродуктивне здоров'я 1 ШЮДЛИВ1 звички». 

протягом 
року 

класн1 кер1вники 
навчальних груп, 

медпращвник 

6.8. Оргашзащя зустр1чей з представниками медустанов. 
Проведения лекщй, бесщ. 

протягом 
року 

класш кер1вники 
навчальних фуп, 

медпращвник 

VI. Еколопчне виховання 
7.1. Провести бесщи, конференцй, лекцн, диспути, у с т 

журнали з еколопчного виховання молод! 
протягом 
року 

Рего М.З., 
класш кер1вники 
навчальних груп, 

виховател1 
гуртожитив 

7.2. Оргашзащя екскурсн студенпв на очисш споруди та в 
музей води с. Кочеток. 

протягом 
року 

Рего М.З., 
класш кершники 
навчальних груп 

7.3. Поспйне озеленения юмнат у гуртожитку 1 навчальних 
аудитор1ях. 

протягом 
року 

Гайдунко 1.Е., 
класш кершники 
навчальних груп, 

виховател1 
гуртожитк1в 

7.4. Туристичш подорож! та заочш мандр1вки еколопчними 
М1СЦЯМИ рщного краю. 

протягом 
року 

Рего М.З., 
класн1 кершники 
навчальних груп, 

викладач1 
природничих 

дисциплш 
7.5. Виховн1 бесщи в навчальних групах присвячеш пам'ят1 

жертв Чорнобнля, до Мйжнародного Дня Земл1, 
М1жнародного Дня охорони довкшля 

протягом 
року 

Рего М.З., 
класш кергвники 
навчальних груп, 

викладач1 
природничих 

ДИСЦИПЛ1Н 

Роздш 6. Робота психолога 
6.1. Психод|агностична робота 

№ 

з/п 

Зм1ст роботи 31 студентами, педпрашвниками, 
батьками, адм1Н1страц1сю навчального закладу 

Термш 
проведения 

3 ким проводиться 

1. Д1агностика р1вня адаптаци' студентш: 
- Методика дослщження сощально! 

адаптованост1 Дослщження тривожносп 
Спилбергера; 
Досл1дження взасмов1дносин в груш, 
сощометр1я. 

Вересень -
Жовтень 

Студента 1 курс! в 

2. Вивчення навчально! мотиващ!: 
Методика для навчально! мотиващ! студенпв 
(А.А.Реан 1 В.А.Якун1н, модиф1кац11 Н.Ц. Бадмаевой. 

Жовтень Студента 1 курс1в 

3. Дослщження особливостей взаемин у груш: Методика 
Т. Л 1р1 

Листопад -
Грудень 

Студента 1 - 4 курс1в 

4. Дослщження самоощнки за методикою Дембо-
Руб1нштейн 

Грудень-
С1чень 

Студента 1 - 4 куреш 

5. Досл1дження мотиващ! досягнень: 
Тест-опитувальник мотиващ! досягнень, модифшащя 

А.Мехраб1ана 

С|чень Студенти 1 - 4 курс1в 

6. Дослщження емощйно! спрямовашсть, тест-анкета 
Б.И.Додонов. 

Лютий Студенти 1 - 4 курс! в 

7. Дослщження впевненосп в соб1, за тестом В.Г. Ромека 
впевнешеть в соб1. 

Лютий Студенти 1 - 4 курс1в 

8. Дослщження р1вня домагання: моторна проба 
Шварцландера 

Березень Студенти 1 - 4 курЫв 

9. Дослщження смисложизненних ор1ентащй: 
«Тест «Смисложизненние оркнтащ!» (методика 
СЖО) Д. А. Леонтьева». 

Кв1тень Студенти 1 - 4 курав 

10. Диагностика р|вня емоц1Йного вигорання за методикою 
В. Бойка 

Квгтень Педагопчний 
колектив 

6.2.КонсультацШна робота 

№ 
з/п 

Зм1ст роботи 31 студентами, педпрашвниками, 
батьками, адмМстрацкю навчального закладу 

Термж 
проведения 

3 кнм проводиться 

1. Надання 1ндивщуальних консультац1й та 
рекомендащй за результатами д1агностики студентам, 
викладачам, адм!н!страш! 

Протягом року Для студенпв 1 - 4 
курс1в, батькш, 
викладач1в, 
адм!Н1стращ! 



2. Проведения йндивйдуальиого консультування 
студентйв з питань вирннення Гх особистих проблем 

Протягом року Для студентйв 1 - 4 
курсйв, батькйв, 
викладачйв. 

3. Проведения йндивйдуальиого консультування з метою 
подолання дезадаптивно! поведйнки серед студенпв 
нового контингенту (за запитами) 

Протягом року Для студентйв 1 - 4 
курсйв, батькйв, 
викладачйв 

4. Надання методично!' допомоги педколективу у пйдборй 
психолопчно! лйтератури для освйтньо! роботи (за 
запитами) 

Протягом року Для викладачйв 

5. Проведения шдивщуальних консультацйй з проблем 
навчальних досягнень студентйв (за запитами) 

Протягом року Для студентйв, 
викладачйв 

6. Проведения шдивщуальних консультацйй для 
студенйв - сирйт, студентйв з особливими потребами, 
студентйв - переселенцйв пйсля проведения 
дйагностичних методик 

Протягом року Для студентйв -
сирйт, студентйв з 
особливими 
потребами, студентйв 
- переселенцйв, 
батькйв, опйкунйв, 
педпрацйвникйв 

7. Консультацййна робота зй студентами, якй 
перебувають в кризовйй ситуацй!, надання 
рекомендацйй щодо подолання депресивного стану (за 
запитами) 

Протягом року Для студентйв 1 — 4 
курсйв, батькйв, 
викладачйв 

6.3. КорекцШно - розвивальна та вщновлювальна робота 

№ 

з/п 

Змйст роботи 31 студентами, педпращвниками, 

батьками, адмЫстращсю навчального закладу 

Термш 

проведения 

3 кнм проводиться 

1. Проведения психокорекцййно! роботи зй студентами за 
результатами дйагностик (вйдповйдно запипв та 
результатйв дйагностики) 

Протягом року Студенти 1 курсу 

2. Проведения корекцййно - розвивально! роботи зй 
студентами, якй мають труднощй у навчаннй, 
спйлкуваннй з одногрупниками (за запитами) 

Протягом року Студенти 1 - 4 курсу 

3. Проведения занять з дйтьми - сиротами, студентами з 
обмеженими можливостями, студентами 
переселениями 
(за запитами) 

Протягом року Для студентйв -
сирйт, студентйв з 
особливими 
потребами, студентйв 
- переселенцйв 

4. Проведения занятгя для подолання тривожних станйв 
перед йспитами 

Травень Студенти 1 - 4курсу 

5. Проведения занятгя з елементами тренйнгу «Розвиток 
впевненостй в собй» 

Протягом року Студенти 1 - 4 курсу 

6.4. Психологична просвйта 

№ 
з/п 

Зм1ст роботи 31 студентами, педпращвниками, 
батьками, адмЫстрашсю навчального закладу 

Термш проведения 3 ким проводиться 

1. Профйлактично - просвйтницькй бесйди « Адаптацйя, 
як захисний механйзм » 

Вересень Студенти 1 курсу, 
класш керйвники 

2. Профйлаткичий бесйди «Здоровя та здоровий спосйб 
житгя», Профйлактика В1Л - СНЩу, наркоманй, 
тютюнопалйння» 

Грудень - Лютий Студенти 1 - 4 курсу 

3. Г О Д И И И психолопчно! освйти, «Емоцййна сфера, та 
Г! саморегуляцйя» 

Сйчень - Л Ю Т И Й Студенти 1 - 4 курсу 

Г О Д И Н И психолопчно! освйти «Самопйзнання, як 
спосйб особистйсного розвнтку» 

Березень Студенти 1 - 4 курсу 

4. Година спйлкування «Конфлйкти. Методи !х 
подолання» 

Березень Студенти 1 - 4 курсу 

5. Години психолопчно! освйти «Знаемо та 
реалйзуемо сво! права» 

Квйтень Студенти 1 - 4 курсу 

6. Виступ на нарадй «Емоцййне вигорання та його 
подолання» 

Травень Вчителй 

7. Години психолопчно! освйти «Як спйлкуватися 
ефективно» 

Протягом 
року 

Студенти 1 - 4 
курсу, вчителй 

8. Бесйди для студентйв учнйвського самоврядування 
«Лйдерство» 

Протягом року Студенти 1 - 4 курсу 

6.5,Орган1зацшно - методична робота 

№ 
з/п 

Змгст роботи 31 студентами, педпрацюниками, 
батьками, адмшиггращсю навчального закладу 

Термш 
проведения 

3 ким проводиться 

1. Складання рйчного плану роботи практичного 
психолога 

Жовтень У кабйнетй 
практичного 
психолога 

2. Складання плану роботи на мйсяць та звйту про 
виконану роботу 

Щомйсячно У кабйнетй 
практичного 
психолога 

3. Складання плану роботи зй студентами - сиротами, 
студентами з обмеженими можливостями, 
студентами - переселениями 

Листопад У кабйнетй 
практичного 
психолога 

4. Складання йндивйдуальних соцйапьно — 
психолопчних карт студентйв 

Протягом року У кабйнетй 
практичного 
психолога 

5. Складання йндивйдуальних та групових 
розвивальних та корекцййних пробам для студентйв 
(за потреби) 

Протягом року У кабйнетй 
практичного 
психолога та за 
межами навчального 
закладу 

6. Пйдготовка стимульного матерйалу для проведения 
дйагностичних дослйджень, корекцййно -
вйдновлювальних й розвивальних занять 

Протягом року У кабйнетй 
практичного 
психолога та за 
межами навчального 
закладу 

7. Пйдготовка до проведения йндивйдуально 
корекцййно -розвивальних тренйнгових занять для 
студентйв - сирйт, студентйв з особливими 
потребами, студентйв - переселенцйв 

Протягом року У кабйнетй 
практичного 
психолога та за 
межами навчального 
закладу 

8. Пйдготовка до годин психолопчно! просвйти бесйд, 
виховних годин, занять з елементами тренйнгу 

Протягом року У кабйнетй 
практичного 
психолога та за 
межами навчального 
закладу 

9. Обробка результатйв дйагностики, тестування, 
анкетування, опитування 

Протягом року У кабйнетй 
практичного 
психолога та за 
межами навчального 
закладу 

10. Складання рекомендацйй для педагогйв, студентйв й 
батькйв за результатами психолопчних дослйджень 

Протягом року У кабйнетй 
практичного 
психолога та за 
межами навчального 
закладу 

11. Пйдготовка рекомендацйй, висновкйв та порад 
студентам, батьками, викладачам за рйзними 
питаниями 

Протягом року У кабйнетй 
практичного 
психолога та за 
межами навчального 
закладу 

12. Вивчення перйодичних виданьта нових дослйджень 
в галузй психологй! 

Протягом року У кабйнетй 
практичного 



психолога та за 
межами навчального 
закладу 

13. Поповнення кабшету психолога методичною 
л1тературою, бланками до психолопчних методик, 
тощо 

Протягом року У кабшет! 
практичного 
психолога 

14. Оволодшня новими д1агностичними методиками та 
методами проведения корекцшних та розвиваючих 
трешнпв 

Протягом року У кабшет1 
практичного 
психолога та за 
межами навчального 
закладу 

15. Складання статистичного звпу за навчальний рж Травень У кабшет1 
практичного 
психолога 

16. Складання та оформления аналпичного звпу за рш Травень У кабшет1 
практичного 
психолога 

17. Робота над перспективним планом практичного 
психолога 

Червень У кабшет1 
практичного 
психолога та за 
межами навчального 
закладу 

6.6. Зв'язки з громадСБК1СТЮ 

№ 
з/п 

Змкт роботи 31 студентами, педпрашвннкамн, 
батьками, адмМстращею навчального 

закладу 

Термш 
проведения 

3 кнм проводиться 

1 Залучення спещалкгпв (Лшаря - пнеколога, 
нарколога, венеролога та ш.; представниюв 
криминально! полщп; фах1вщв Служби у справах 
дпей, Центру сощальних служб для и м ' ! та 
молод!; представниив психолопчних служб до 
проведения профшактично! та просвнницько! 
роботи серед студенпв 

Протягом року Студенти 1 - 4 курсу 

Роздш 7. Робота виишень коледжу 
7.1. За денною формою навчання 

№ 
з/п 

Найменування заходу 
Строки 

виконання 
Вцповьдальш 

Вщмггка про 
виконання 

1. ОРГАН13АЦ1Я УЧБОВО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
1. Складання плану-графшу навчального 

пронесу на 2019-2020 навчальний рш 
серпень -
вересень 

Заст. директора з НВР 
коледжу, завщувач 
вщдшення 

2. Складання розкладу учбових занять 
по семестрам 

серпень 
ачень 

Старший диспетчер 

3. ! Пдтотовка документацн до початку 
навчального року 

Серпень Завщувач вщдшення, 
секретар-друкарка, 
секретар навчально! 
частини 

4. В групах нового набору провести 
оргашзацшш збори: 
• Ознайомлення студенпв з 

правилами внутр1шнього 
розпорядку коледжу. 

• Бесща 31 студентами про правила 
проживания у гуртожитку 1 на 
квартирах та збереження майна. 

вересень Заст. директора з НВР 
коледжу, завщувач 
вщдшення, 
класш кер1вники, 
виховател1 гуртожитюв, 

комендант 
гуртожитюв 

• Порядок оформления Д0Г0В0р1В 

5. Контроль за виконанням розкладу та 
замши уроюв 

Щодня Заст. директора з НВР 
коледжу, завщувач 
вщдшення 

6. Складання розкладу проведения 
семестрових 1СПИТ1В з навчальних 
дисциплш, засщання ДКК 

за 2 тижш 
до зактчення 

семестру 

Завщувач вщдшення 

7. Орган1зац1я студент!в для проведения 
загальних збор1в в коледж1 

за графиком Заст. директора з НВР 
коледжу, завщувач 
вщдшення 

8. Надання допомоги класним 
кер1вникам в оргашзацп позакласно! 
роботи 

понедиок 
щотижня 

Заст. директора з НВР 
коледжу, завщувач 
В1ддшення 

9. Проведения засщань стипенд1апьно! 
кошсЯ 

вересень 
Ычень 

Заст директора з НВР 
коледжу, завщувач 
вщдшення, члени 
студентсько!ради 

10. Перев|рка явки студенпв на 1 пару протягом 
навч. Року 

Завщувач вщдшення 

11. Проведения загальних батьювських 
Збор1В 

Жовтень Заст директора з НВР 
коледжу, зав вщдшення 

12. Участь в групових батьк1вських 
зборах 

за графтом Завщувач вщдшення 

2. ВИХОВН! ЗАХОДИ 
1. Ознайомлення студенев з правилами 

та обов'язками згщно статуту ВНЗ 
Вересень Класш кер1вники, 

завщувач вщдшення 
2. Ознайомлення студенпв з правилами 

проживания в гуртожитку та 
збереження майна 

Вересень Заст. директора з НВР 
коледжу, завщувач 
вщдшення, комендант 
гуртожитк1в, виховател1 

3. Ознайомлення студенпв з правилами 
внутршшього розпорядку коледжу 

Вересень Класш кер1вники, 
завщувач вщдшення 

4. Контроль вщвщування занять 
студентами 

ЩОМ1СЯЦЯ Заст. директора з НВР 
коледжу, завщувач 
вщдшення. 

5. Навчання старост груп по 
оформлению рапортичок та залжових 
книжок 

Вересень Завщувач вщдшення, 
класн! кер1вники, 
секретар-друкарка, 
секретар навчально! 
частини 

6. Контроль за саштарним станом 
закр1плених кабшет1в, дшянок 
територ!!, К1мнат в гуртожитку 

протягом 
навчального 

року 

Заст. директора з НВР 
коледжу, завщувач 
вщдшення, класш 
кер1вники, комендант 
коледжу, комендант 
гуртожитив 



7. Контроль проведения виховних годин Понедшок Заст. директора з НВР 
коледжу 

8. Зв'язок з батьками студентйв, 
шформування про стан успйшностй та 
дисциплши 

протягом 
навчального 

року 

Завйдувач вйддйлення, 
класш керйвники 

3. НАВЧАЛЫЮ-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
1. Регулярно давати заявки на необхйдну 

навчально-методичну документацйю 
протягом 

навчального 
року 

Методист коледжу, 
завйдувач вйддйлення 

2. Виявляти потреби в забезпеченнй 
пйдручниками студентйв 

протягом 
навчального 

року 

Завйдувач бйблйотеки 

3. Пйдготувати перелйк дйючих програм 
для забезпечення роботи викладачйв 

Серпень Методист коледжу 

4. Систематичний контроль журналйв 
навчальних занять груп з питань 
якостй оформления та облйку 
успйшностй 

Щомгсяця Заст. директора з НВР 
коледжу, завйдувач 
вйддйлення 

5. Контроль за проведениям 
обов'язкових та директорських 
контрольних робйт з дисциплйн у 
вйдповйдностй з навчальним планом й 
програмами 

протягом 
навчального 

року 

Заст. директора з НВР 
коледжу, завйдувач 
вйддйлення, голови 
циклових комйсйй 

6. Органйзацйя роботи з попередження 
порушень дисциплйни та 3 
вйдстаючими студентами 

протягом 
навчального 

року 

Заст. директора з НВР 
коледжу, заст. 
директора з ВР, 
завйдувач вйддйлення, 
ГОЛОВИ ЦИКЛОВИХ 

комйсйй, класнй 
керйвники 

7. Пйдведення пйдсумкйв тематичного 
оцйгаовання студентйв 

за графиком Завйдувачй вйддйлення, 
ГОЛОВИ Ц И К Л О В И Х 

комйсйй 
4. ЗАХОДИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЯК1СНОГО НАБОРУ СТУДЕНТ1В У 2020 р. 

1. Складання плану заходйв по 
органйзадйГ набору в 2020 рощ 

Жовтень Фахйвець з 
профорйентацйй 

2. 1нформування про умови прийому 
ОУЛМГ, державних пйдприемств 
лйсового господарства 

грудень 
березень 

Фахйвець з 
профорйентацйй 

3. 1нформування про умови прийому в 
коледжй через ЗМ1 

березень 
квшень 

Фахйвець з 
профорйентацй! 

4. Органйзацйя викладачйв ЧБЛК на 
проведения профорйентацййноГ роботи 
в школах та йнших навчальних 
закладах 

протягом 
навчального 

року 

Заст. директора з НВР, 
фахйвець з 
профорйентацйй, голових 
циклових комйсйй 

5. Розповсюдження йнформаш'й про 
умови прийому до коледжу в 2019 
роцй через студентйв денной та заочной 
форми навчання 

протягом 
навчального 

року 

Фахйвець з 
профорйентацйй', 
завйдувач вйддйлення, 
методист вйддйлення 

6. Проведения дня вйдкритих дверей в 
коледжй 

березень Заст. директора з НВР, 
фахйвець з 
профорйентацйй 

7. Вести йндивйдуапьне листування з 
абйтурйентами з докладним 
забезпеченням характеристики 
спещальностей й умов роботи в 
лйсовому господарствй 

за необх(дтстю Фахйвець з 
профорйентацйй' 

5. ДШОВОДСТВО IЗВГГШСТЬ 
1 . Ведения книг прийому д о к у м е н т вйд 

абйтурйентйв 
липень 
серпень 

Технйчний секретар 

2. Ведения алфавйтних книг протягом 
навч.року 

1нспектор з кадрйв з 
облйку студентйв 

3. Оформления залйкових книжок протягом 
навч. року 

Секретар-друкарка 

4. Оформления й ведения особових справ 
студентйв 

протягом 
навч. року 

1нспектор з кадрйв з 
облйку студентйв 

5. Оформления й ведения навчальних 
карток студентйв 

протягом 
навчального 

року 

1нспектор з кадрйв з 
облйку студентйв, 
секретар навчальной 
частини, секретар-
друкарка 

6. Облйк пропускйв занять й ведения 
певних д о к у м е н т з цього питания 

протягом 
навчального 

року 

Секретар-друкарка 

7. Ведения екзаменацййних вйдомостей 
поточного контролю 1 випускних 
зведених вйдомостей 

протягом 
навчального 

року 

Завйдувач вйддйлення, 
секретар навчальной' 
частини,секретар-
друкарка 

8. Пйдготовка документацй! до випуску 
(виписки з наказйв, оформления 
додаткйв до дипломйв, обхйднй Л И С Т К И , 

здача студентських квиткйв та 
залйкових книжок) 

лютий 
червень 

Секретар навчальной 
частини, секретар-
друкарка 

9. Статистична звйтнйсть по ф. 3-2 Щокварталу Завйдувач вйддйлення 
10. Статистична звйтнйсть по ф 2-ЗНК до 5 жовтня 1нспекгор з кадрйв з 

облйку студентйв 
11. Звйт про продовження навчання для 

здобутгя повной загальной середньой 
освйти по ф. 1-ЗСО 

до 15 ачня Вйдповйдапьний 
секретар приймально! 
комйсйй 

12. Надання даних для статистично! 
форми «До анапйзу дйяльностй вищого 
навчального закладу» 

до 15 С1ЧНЯ Заст. директора з НВР 
коледжу, завйдувачй 
вйддйлення 

7.2. За заочною формою навчання 

№ 
з/п Найменування заходу 

Строки 
виконання Вйдповшальнй 

Вйдмггка про 
викон. 

1. ОРГАН13АЦШНА РОБОТА 
1 . Складання плана-графйка навчального 

процесу на 2019 - 2020 навчальний рйк 
серпень Заст. директора з НВР 

коледжу, завйдувач 
вйддйлення 

2. Оформления документащ} по групах 
нового набор 

до 01.10.18 р. Методист вйддйлення, 
секретар-друкарка 



3. Пщготувати навчалын графжи, 
методичш вказгвки, завдання на 
контрольш роботи, пщручники для 
студенпв нового набору 

вересень Зав. б1блютекою, 
завщувач В1ддшення, 
методист В1ддшення 

4. Оргашзувати настановч! заняття для 
студенпв 3 курсу спещальностей: 
• 205 Лкове господарство освпня 

програма Люове господарство 
• 205 Л]Сове господарство освння 

програма Мисливське 
господарство 

• 208 Агрошженер1я осв1тня 
профама Експлуатащя 1 ремонт 
обладнання л1сового комплексу 

Жовтень Завщувач вщдшення, 
методист вщдшення, 
секретар 

5. В групах нового набору провести 
оргашзацшш збори: 
• ознайомлення студентов з 

правилами внутршнього 
розпорядку коледжу. 

• бесща 31 студентами про правила 
проживания у гуртожитку 1 на 
квартирах та збереження майна. 

• порядок оформления договор1в 

тд час 
проведения 

настановчих 
занять 

Завщувач 1 В1ддшення, 
методист В1ддшення 

6. Шдготовка документацн до 2019-
2020 навчального року: 
• журнал1в навчальних занять. 
• списки навчальних груп. 
• журнал обл1ку усшшносп 

студенпв. 
• робоч1 навчальш плани. 
• книги обл1ку контрольних робгг 

серпень , 
вересень 

Завщувач В1ддшення, 
методист в1ддшення, 
секретар-друкарка 

7. Складання розклад!в навчальних 
занять для кожноТ групи 

за 2 тижш до 
початку сесп 

Заст. директора з НВР 
коледжу, завщувач 
вщдшення 

8. Контроль за виконанням розклад1в 
навчальних занять 

тд час 
проходження 

сест 

Заст. директора з 
НВР коледжу, завщувач 
вщдшення 

9. Складання розкпад1в проведения 
державних юпитш для студенпв 
випускних груп 

квгтень, 
травень 

Заст. директора з 
НВР коледжу, завщувач 
вщдшення 

10. Проведения збор1в 13 студентами 
випускних груп та ознайомлення з 
положениям "Про пщготовку та 
складання державних гспипв" 

лютий, 
березень 

Завщувач вщдшення, 
методист вщдшення 

11. ГПд час проходження весняних 
лабораторно-екзаменацшних сесШ 
провести збори в учбових групах про 
ПЩСуМКИ УСШШНОСП у I ШВр1ЧЧ1 
задачах на поточну сеспо. 

тд час 
проходження 

сест 

Завщувач В1ддшення, 
методист вщдшення 

2. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 

1. Пщводити пщсумки проходження 
лабораторно-екзаменац1Йно1 сесп 
кожно'1 навчально! групи. Встановити 
причину неявки студенпв на сесп, 
прийняти необхщш заходи. 

протягом 
навчального 

року 

Завщувач вщдшення, 
методист В1ддшення 

2. Проводи™ роботу 13 студентами, яга 
заганчили лабораторно-екзаменащйн1 
сесп з академ1чною заборгован1стю, 
встановити строки п лшвщаци. 

протягом 
навчального 

року 

Завщувач вщдшення, 
методист вщдшення 

3. Орган1зувати систематичне 
проведения консультац1Й 13 
студентами-заочниками. 

протягом 
навчального 

року 

Завщувач вщдшення, 
методист вщдшення 

4. Зд1йснювати контроль 1 анал1з 
УСП1ШНОСТ1 студенттв. 

протягом 
навч. Року 

Завщувач вщдшення, 
методист вщдшення 

5. Перев1ряти явку студенпв на заняттях. 
Проводити бесщи 13 студентами про 
систематичне вщвщування занять. 

тд час 
проходження 

сест 

Завщувач вщдшення, 
методист вщдшення 

6. Орган1зувати контроль за ягастю 
проходження студентами виробничо! 
практики. 

протягом 
навчального 

року 

Заст. директора з НВР 
коледжу, завщувач 
вщдшення, 
методист вщдшення 

7. Проводи™ 13 студентами-заочниками 
бесщи про шгадливють пал1ння, 
вживання алкоголю, наркотишв та 
неякйсних продукт!в харчування 

протягом 
навчального 

року 

Заст. директора з НВР 
коледжу, шженер з 
техшки безпеки, 
завщувач вщдшення, 
методист вщдшення 

8. Проведения бесщ 13 старостами груп 
про оргашзащю роботи з 
порушниками дисциплши та 
В1дстаючими студентами. 

тд час 
проходження 

сест 

Завщувач вщдшення, 
методист в1ддшення 

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА 
1. Перев1рятн ягасть складання 

викладачами робочих програм . 
протягом 

навчального 
року 

Заст. директора з НВР 
коледжу, завщувач 
вщдшення, 
методист вщдшення 

2. Оргашзувати взаемне вщвщування 
урокш 
3 метою контролю 1 0бм1ну ДОСВ1ДОМ 
викладання за заочною формою 
навчання 

протягом 
навчального 

року 

Заст. директора з НВР 
коледжу, завщувач 
вщдшення, методист 
вщдшення 

3. 
Пост1Йно проводити роботу по 
розробщ викладачами завдань 1 
методичних вказ1вок по виконанню 
контрольних робн для студенпв-
заочнимв 

протягом 
навчального 

року 

Методист в1ддшення 

4. Встановити контроль за 
систематичним обмшом методичних 
пос1бник1в та пщручниюв студентами-
заочниками. 

протягом 
навчального 

року 

Завщувач б1блютеки, 
методист вщдшення 

5. Систематично контролювати як1сть 
оформления викладачами журнал1в 
учбових занять та шшо! документац!!. 

протягом 
навчального 

року 

Заст. директора з НВР 
коледжу, завщувач!. 



вщдшення, методист 
вщдшення 

6. Пщготувати I розглянути на 
засщаннях циклових комюШ змши в 
навчальних планах на 2020-2021 
навчальний рж 

сгчень-
травень 
2020 р. 

Заст. директора з НВР 
коледжу, завщувач 
вщдшення, методист 
вщдшення, голови 
ЦИКЛОВИХ КОМ1С1Й 

7. Постшно вдосконалювати методичну 
роботу за заочною формою навчання. 

протягом 
навчального 

року 

Завщувач вщдшення, 
методист вщдшення 

8. Один раз у семестр доповщати на 
педрад1 про пщсумки роботи за 
заочною формою навчання. 

грудень, 
травень 

Методист вщдшення 

4. ЗАХОДИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЯК1СНОГО НАБОРУ СТУДЕНТШ У 2020 р. 
1. Систематично проводи™ 

профоршнташйну роботу по 
виявленню 1 залученню до заочно! 
форми навчання абпургентгв, ям 
працюють в систем1 люового 
господарства 

протягом 
навчального 

року 

Методист вщдшення, 
фах1вець з 
профор1ентацн 

2. Направите оголошення про умови 
прийому Обласним управлшням 
люового господарства 

грудень 2019 
- березень 

2020р. 

методист вщдшення, 
вщповщапьний секретар 

3. В кожшй навчальнш груш проводити 
збори, щодо розповсюдження 
студентами-заочниками умови 
прийому до коледжу у 2019 р. 

тд час 
проходження 

сест 

Завщувач вщдшення, 
методист вщдшення, 
фах1вець з 
профор1ентацп 

4. Вести 1ндивщуальне листування з 
аб1тур1ентами 

протягом 
навч. Року 

Методист вщдшення, 
фахшець з профор1ёнтацп 

5. Д1ЛОВОДСТВО IЗВГГНЮТЬ 
1. Ведения журналу реестрацн 

вступшшв до коледжу. 
серпень — 
вересень 

Вщповщапьний 
секретар приймально! 
КОМ1СП, 
секретар-друкарка 

2. Ведения книги наказ1в по заочнш 
форм1 навчання. 

протягом 
навч. Року 

Завщувач вщдшення, 
секретар-друкарка 

3. Реестращя домашшх контрольних 
роб!т студенпв-заочниюв 

протягом 
навч. Року 

Методист вщдшення 
секретар-друкарка 

4. Обл1к навчально-методично! 
документацн для студенпв-

заочниюв 

протягом 
навчального 

року 

Методист вщдшення 

5. Оформления заткових книжок протягом 
навчального 

року 

Секретар-друкарка 

6. Оформления документацн випускних 
груп (зведених екзаменацшних 
вщомостей, протокол1в засщань ДКК, 
додатив до диплом1в та ш.) 

травень, 
червень 
2020р. 

методист вщдшення, 
секретар-друкарка 

7. Складання з в т в : 
• Про хщ подання заяв на 

перший курс навчання. 

серпень-
жовтень 

2020 р. 

Вщповщапьний 
секретар приймально! 
КОМ1СН. 

• Про зарахування на перший 
курс навчання. 

8. Складання звгпв: на 01.10.19 р. 1нспектор з кадр1в 
• Звге ВНЗ форма № 2-3 нк. на 01.01.20 р. обл1ку студенпв, 
• Зв1т форма № 3-2 на 01.04.20р. завщувач В1ддшення, 

на 01.07.20р. методист в1ддшення 

• Результата складання червень 2020р. Голови ДКК, 
державних 1сгогпв заочно! завщувач вщдшення, 
форми навчання методист вщдшення 

вересень 
2019 р. завщувач вщдшення, 

• Р1ЧНИЙ ЗВ1Т. методист вщдшення 

протягом 
• Обл1к годин навчально! навчального методист вщдшення 

роботи викладачгв. року 

Роздйп 8. Робота бухгалтерсько? служби коледжу. 

№ 
п/п 

Питания, що розглядаються Термш П р и й ю т р!шення В1дм1тка про 
виконання 

1. Про пщсумки складання фшансово! 
та бюджетно! зв1тност1 за 2018 р1к та 
вимоги до складання звггносп у 2019 
рощ. 

Постшно 

1.1. Надавати ф1нансову 
та бюджетну зв1тн1сть до 
Департаменту науки 1 
освни за формами, 
встановленими наказом 
М1Н1стерства ф1нанс1в 
Украши. 
1.2. Дотримуватись 
встановлених терм1Н1в 
надання квартально! та 
Р1ЧН01 ЗВ1ТНОСТ1. 

На контрол1 

2. Про порядок нарахування оплати за 
надання платних осв!тшх послуг 
державними та комунальними 
закладами осв1ти. до 01.09.2019 

року 

ПОСТ1ЙНО 

2. ГЗдшснювати аналгз 
СОб!варТОСТ1 ОСВ1ТН1Х 
послуг та 1х 
ВЩПОВЩНОСТ1 
фактичним витратам, 
проведеним за рахунок 
надходжень В1Д надання 
платних ОСВ1ТН1Х послуг. 
2.2.0браховувати 
варт1сть платно! 
0СВ1ТНЬ01 ПОСЛуГИ 
студента за контрастною 
формою навчання 
вщповщно до 
економ1чно 
обгрунтованих витрат, 
пов'язаних з Г! наданням. 

На контрол1 

3. Про виконання л1М1тних призначень 
по загальному фонду бюджету у 2019 
рощ. 

Поспйно 

3.1. Своечасно надавати 
до Департаменту науки 1 
осв1ти пропозицн щодо 
внесения зм1н до 
затверджених 
кошторисних 
призначень з 

На контрол! 



обгруитуваннями та 
розрахунками. 

4. Про дотримання фшансово-
бюджетно'} дисцишини установою, що 
фшансуеться з обласного бюджету. 

Постшно 

4.1.3абезпечити 
дотримання суворо'} 
ф1нансово-бюджетно'} 
дисцишпни, вживати 
заход1в по запобйганню 
фшансовим 
порушенням та 
встановити контроль за 
ефекгивним, 
результативним, 
цщьовим використанням 
бюджетних КОШТ1В. 

На контрол1 

5. Про проведения внутр1шнього аудиту 
в установи 

Постшно 

5.1.Проводити 
ВНутр!ШН1Й фйнансовий 
аудит для забезпечення 
законного, ефекгивного, 
цшьового та 
результативного 
використання 
бюджетних коцгпв. 

На контрол1 

6. Про вимоги до складання та 
ОСОбл И ВОСТ1 розрахунюв до 
КОШТОрИС1В ДОХОД1В та видатк1в на 
2019 рйк. 

Постшно 

6.1.Врахувати виявлеш 
при гтерев1рш 
Департаментом науки 1 
ОСВ1ТИ розрахунк1в до 
КОШТХ)рИС1В ДОХОД1В ТЭ 
видатк1в на 2019 рж 
недол1ки та не допускати 
1х у подальшому. 

На контрол1 

7. 7.1. Про виконання розпорядження 
голови обласно} державно! 
адм1шстрацн вщ 06.12.2018 №645 
«Про здШснення закушвель товарйв, 
робгг 1 послуг з використанням 
електронно} системи закуп1вель у 2019 
рощ». 7.2.Порядок звггування про 
проведения допорогових закушвель. 

До 3 числа 
наступного за 

ЗВ1ТНИМ 
кварталом 

М1СЯЦЯ 

7.1.Щокваргально 
надавати зв1тн1сть про 
проведения допорогових 
закушвель за 
встановленою формою 
та грунтовне пояснения 
у раз1 1х проведения без 
застосування 
електронно} системи 
«РГ0201Т0». 
7.2.3абезпечити 
безумовне виконання 
розпорядження голови 
обласно! державно} 
адмш1страцн вщ 
06.12.2018 №645 «Про 
здгйснення закушвель 
товар1в, роб!т 1 послуг 3 
використанням 
електронно! системи 
закушвель у 2019 роцю. 

На контрол1 

8. 8.1. Про стан виконавсько} 
ДИСЦИПЛ1НИ. 
8.2.Про виконання статп 30 Закону 
Украши «Про освггу» щодо 
оприлюднення 1нформаш'1 про 
надходження та використання 
Публ|ЧНИХ КОШТ1В 
8.3.3в1тування про розрахунки за 
спожит1 енергонос11 та комунальн1 
послуги. 

Поспйно 

8.1 Дотримуватись 
порядку казначейського 
обслуговування 
розпорядниками КОШТ1В. 
8.2. Забезпечувати 
вщповщно до вимог 
статп 30 Закону Украши 
«Про освггу» шформацп 
про надходження та 
використання у 2019 
рощ публ1чних коигпв, у 

На контрол! 

8.4.Про процедуру погодження анкет 
про виконання головними 
бухгалтерами сво!х повноважень за 
2018 рш. 
8.5.Про регламент надання до 
Департаменту науки 1 осв1ти ЗВ1ТН0СТ1 
та шформацш з фшансових питань у 
2019 рощ. 

Забезпечено 

До 01.03.2019 
року 

Постшно 

Забезпечено 

ТОМУ ЧИСЛ1 благодшно! 
допомоги, у 
встановленому порядку 
на сайп закладу. 
8.3.3абезпечити 
своечасну оплату за 
спожит1 комуналын 
послугн та енергоноси, 
освоения затверджених 
Л1мтв за помюячним 
розподшом, не 
допускати виникнення 
кредиторсько! 
заборгованостг 
8.4.Надати на 
погодження до 
Департаменту науки 1 
освгги анкети про 
виконання головними 
бухгалтерами сво}х 
повноважень. 
8.5 Дотримуватись 
встановлених термшйв 
надання до 
Департаменту науки 1 
ОСВ1ТИ ЗВ1ТНОСТ1 та 
шформацш з фшансових 
питань у 2019 рощ. 
8.6.3абезпечувати 
своечасну оплату 
зареестрованих у 
територйапьних органах 
державно} казначейсько} 
служби видатгав, не 
затримуючи кошти на 
розрахункових рахунках 
закладу. 

На контрол! 

Погоджено 

На контрол! 

На контрол! 

Роздш 9. План спортивно-масовоТ роботи Чугуево-Бабчанського 
л1сного коледжу на I шврйччи 2019-2020 н.р. 

№ 
з/п 

Найменування заходу Строки виконання Вщповщалып Вщм1тка про 
викон. 

1. Осшньо-зимова спартак1ада 
коледжу 

Вересень-
грудень 

Рада ф!зкультури 

- Перцпсть коледжу з футболу Вересень-
жовтень 

Моргун О. О. 

- Перцпсть коледжу з 
волейболу 

Жовтень Лисяк О.1. 
Моргун О. О. 

- Перцпсть коледжу з 
баскетболу 

Листопад 
Лисяк О.1. 

- Перцпсть коледжу з шах1в 1 
шашок 

Листопад Моргун О. О. 

- Перш1сть коледжу з 
перетягування 

канату 

Грудень Лисяк О.1. 
МоргунО.О. 

- Першгсть коледжу з 
армспорту 

Грудень Лисяк О.1. 



2. 
Зшьсьи спортивш 1гри 
Харивсько! 
эбласп серед вищих 
навчальних 
заклад1в [-11 р1вшв акредитацп 

Жовтень-Листопад 
(зпдно календаря) 

Рада 
ф1зкультурниив 

3. 
-1овор1чний туршр 
сел. Кочеток з волейболу 

Грудень Моргун О.О. 

4. 
Участь зб1рних команд 
коледжу в 
зайонних 1 обласних 
змаганнях 

Зпдно 
календаря 

Рада 
ф!зкультурник1в 

План спортивно-масовоТ роботи на II тврйчяя 2019-2020 н.р. 
№ 
з/п 

Найменування заходу Строки виконання Вшповшальн! 
Вшм1тка про 

внкон. 
1. Мюячник спортивно-масово! 

роботи коледжу: 
Лютий - березень Рада ф1зкультури 

-змагання з настшьного тешсу Лютий Моргун О.О. 
-змагання з гирьового спорту Лютий Моргун О.О. 

Лисяк О.1. 
-змагання з кульово! стршьби Лютий Лисяк 0.1 
-змагання з дартсу Лютий Лисяк О.1. 
-спортивний веч!р вщпочинку 
«Козацьи розваги» 

Лютий Рада ф!зкультури 

2. Спартаиада Чугуево-
Бабчанського лгсного 
коледжу: 
-кубок коледжу з футзалу С1чень-

Лютий 
Моргун О.О. 

-кубок коледжу 31 стрнболу Лютий-
Березень 

Лисяк О.1. 

-кубок коледжу з пляжного 
волейболу 

Березень-
Кв1тень 

Моргун О.О., 
Лисяк О.1. 

-кубок коледжу з футболу Травень-
Червень 

Моргун О.О. 

3. Спартаиада Чугу!вського 
району 

Зпдно календаря Рада физкультур и 

-туршр пам'ят1 В. 
Луговського з волейболу 

Лютий Моргун О.О. 

-перпнсть району з волейболу 
серед чолов1К1в 

Березень Лисяк О.1. 

-перпнсть району серед 
ветерашв з волейболу 

Лютий Моргун О.О. 

-з н/тешсу Березень Моргун О.О. 
-з гирьового спорту Березень Лисяк О.1., 

Моргун О.О. 
-31 стршьби Березень Лисяк 0.1. 

4. Спартаиада Харивсько! 
областг 

Зпдно календаря Рада ф1зкультури 

5. Спартаиада серед кер1вних 
пращвнипв ЧугуГвського 
району 

Березень Моргун О.О. 

6. Участь команд коледжу в 
спортивних святах 
смт. Кочеток, присвячених 9 
травня 

Травень Рада физкультур и 

7. Участь команд коледжу в 
матчевих змаганнях з 
волейболу, баскетболу, 
футболу, н/тешсу, з 

С1чень-травень Рада ф1зкультури 

командами Кочетоцько! СШ, 
ПУВХ «Дшець», КШ-1. 

8. Туристсьи походи груп 
коледжу 

Травень-червень Рада ф!зкультури 

Роздц! 10. Робота з батьками студентов 

№ 
з/п 

Найменування заходу Строки виконання Вщповщальш 
Вщм1тка про 

внкон. 
1 2 3 4 5 
1. Проведения збор1в з батьками 

студентов нового набору з 
порядком денним: 

28.08. 
2019 

Директор 
коледжу 

Заступник 
директора з 
навчально-

виховно! роботи, 
завщувач! 

В1ддшень, класн1 
кер1вники 

1.1 Обов'язки та права студенпв 
нового набору 

1.2 Поселения в гуртожиток 

2. Ознайомлення 13 С1мейним 
станом студент1в нового 
набору з метою 
цшеспрямовано! навчально! 
роботи 1 виховання 

Вересень 
Жовтень 

Завщувач 
В1ддшенням 

Класн1 кер1вники 

3. Гндивщуальна робота з метою 
виявлення особливостей у 
повед1иц1 або стану здоров'я 
студент1в. 

Впродовж року Зав1дувач 
вйддшенням 

Кпасн1 кер!вники 

4. 1ндивщуальна робота з 
батьками студенпв, схильних 
до правопорушень. 

Впродовж року Зав1дувач 
в!ддшенням 

Класш кер1вники 

5. Провести збори з батьками 
студенпв по вщдшеннях 

1 -2 рази 
у семестр 

Заступник директора з 
навчально-виховно! 

роботи 

Завщувач1 
В1ддшень 

6. Провести збори з батьками 
студенпв випускних курав 

Вересень, квггень Завщувач 
вщдшенням 

Класн1 керйвники 

7. Надавати шформащю батькам 
з питань усп!шност1 та 
повед1нки студенпв. 

Щомюячно Завщувач 
В1ддшенням 

Класн1 кер1вники 

8. Викликати батьк!в для 
проведения 1ндивщуальних 
бесщ на засшаннях циклових 
КОМ1С1Й, ради вщцшень 

За необхщносп Завщувач 
вщдшенням 

Класн1 кер<вники 

9. Надсилати лиспвки -подяки 
батькам 

Грудень, 
Червень Завщувач 

вщдшенням 
Класш кер!вники 

Роздш 11. Робота адмМстративно-господарсько? частини 

№ 
пп. Змгст роботи Дата Вщповщальш Виконавц! 

1 2 3 4 5 
1. Провести оргашзащйну 

роботу з пщготовки закладу 
ОСВ1ТИ ДО роботи В ОС1ННЬО-

До 
10.07.2019 

Заступник директора з 
АГР 
1нженер з ОП 

Заступник 
директора з АГР 
1нженер з ОП 



зимовий перйод 2019-2020 
р.р 

2. Здййснити своечасне 
укладання договорив на 
споживання тепловой енергп 
та йнших постачальникйв 

До 
01.09.2019 

Заступник директора з 
АГР 
Головний бухгалтер 

Заступник 
директора з АГР 
Головний 
бухгалтер 

3. Забезпечити зпдно 
договорам своечасне 
проведения в повному обсязй 
розрахункйв за спожитй 
енергоноси 

До 
01.09.2019 

Головний бухгалтер Головний 
бухгалтер 

4. Виконати утепления 
примйщень, гермегизащю 
ВВ0Д1В 

До 
15.09.2019 

Заступник директора з 
АГР 

Заступник 
директора з АГР 

5. Провести плановй повйрки 
засобйв облйку: 
а) у зв'язку з закшченням 
термшу роботи лйчильника 
тепловой' енергп «8опоса1» 
(тепловий пункт Нового 
навчального корпусу) 
провести замшу на «Шаркй»-
Ду50 
б) повйрка манометрйв 
теплових пунктйв 
гуртожиткйв, навчальних 
корпусйв та лазнй 

До 30.07.2019 Заступник директора з 
АГР 

Заступник 
директора з АГР 

6. Виконати заходи зпдно 
«Припису» 
№ 07/10-43-079 вйд 
09.05.2019 шспекцн 
Держенергонагляду 

До 
15.08.2019 

Заступник директора з 
АГР 

Заступник 
директора з АГР 

7. Виконати замшу 
свйтильникйв в аудиторйях на 
енергоекономйчнй-растровй 
ЬЕЭ 60x60 40 V/ «Оптйма» -
66 шт. 

До 
30.07.2019 

Заступник директора з 
АГР 

Заступник 
директора з АГР 

8. Забезпечити проведения 
пйдготовчих та виконання 
ремонтних робйт йнженерних 
мереж тепло-, водо-, 
електропостачання 

До 
15.08.2019 

Адмшйстращя Адмш1сгращя 

9. Забезпечити необхщну 
пщготовку навчання та 
перевйрки знань персоналу, 
що обслуговуе енергетичнй 
установки, та вщповщальних 
ОС1б 

До 
08.08.2019 

Заступник директора з 
АГР 
КОМ1С1Я ЧБЛК 
«Новатор-Сервю» 

Заступник 
директора з АГР 
КОМ1С1Я ЧБЛК 
«Новатор-
Сервйс» 

10. Привести схеми 
електропостачання до 
нормативного режиму 
роботи 

До 
10.09.2019 

Заступник директора з 
АГР 

Заступник 
директора з АГР 

И . Виконати припис з 
пщготовки опапюваль-них 
об 'екпв - начальника 
Дергач1всько-
Солонищвсько! ф1Л11 КП 
«01ТЦ» 

До 
16.09.2019 

Заступник директора з 
АГР 

Заступник 
директора з АГР 

12. Укомплектувати робоч1 
М1СЦЯ виробничого 
персоналу оперативною та 
техшчною документащею 

До 
10.09.2019 

Заступник директора з 
АГР 

Заступник 
директора з АГР 

13. Переглянути та, за 
необхщшстю, внести змши 
до «Положения» про 
взаемовщносини з 
електропостачальником 
(ЧугуГвський РЕМ) 

До 
30.09.2019 

Заступник директора з 
АГР 

Заступник 
директора з АГР 

14. У присутносп представника 
теплопостачальника 
виконати гщропневматичне 
промивання (кислотне) 
опалювально1 системи 

До 
10.09.2019 

Комйсйя ЧБЛК Комйсйя ЧБЛК 

15. Виконати обстеження 
буД1ВЛ1 гуртожитку № 2 
(трьохповерх1вка) 
спещашзованою 
оргашзащею «лщензШною» 
- та за рекомен-
дащями як01 виконати 
ремонтно-буд1вельн1 роботи 
(пщрядним способом) 

Початок робйт з 
01.06.2019 

Адмйнйстрацйя 
Комйсйя ЧБЛК 
1нженер з ОП 
Спецйалйст з ЦЗ 
Профком 

Адмйнйстрацйя 
Комйсйя ЧБЛК 
1нженер з ОП 
Спецйалйст з ЦЗ 
Профком 

16. Виконати поточний ремонт 
покргвель гуртожитк1в та 
навчальних корпусйв 

Заступник директора з 
АГР 

Заступник 
директора з АГР 

Роздц! 12. Охорона працй, безпека життедйяльностй 
та цившьний захист 

№ 
з/п 

Найменування заходу Строки виконання Вщповиальш Вшмйтка про 
викон. 

1 2 3 4 5 
1. Контроль за дотриманням 

вимог протипожежной охорони Впродовж року 
Директор коледжу, 
йнженер з охорони 

працй 

1нженер з охорони 
працй, 

коменданта, зав. 
кабйнетами 

2. Проведения бесйд з правил 
дорожнього руху 

Жовтень 1нженер з охорони 
працй 

Класнй керйвники 

3 Медичний огляд студентйв За графйком ЦРЛ Директор коледжу Медсестра 
коледжу 

4. Навчання з ЦЗ та охорони 
працй 

Впродовж року Заст директора з 
навчапьно-визовной 

роботи 

1нженер з охорони 
працй 

5. Перевйрка знань з ЦЗ та 
охорони працй 

Жовтень 
2019 

Директор коледжу 1нженер з охорони 
працй 

6. Профилактика шкйдпивих 
звичок серед студентйв та 
працйвникйв 

Впродовж року Заст. директора з 
виховно'й роботи 

Класнй керйвники, 
Психолог 

7. Круглий стйл йз психологом та 
медпрацйвником «За вйльну вйд 
тютюнового диму планету» до 
Мйжнародного дня не палйння 

Листопад 2019 року Заст директора з 
Навчально-виховной 

роботи 

Практичний 
психолог, 
медсестра 

8. Тиждень охорони працй Квйтень 2020 Директор коледжу 1нженер з охорони 
працй 

9. Медичний огляд працйвникйв За графйком ЦРЛ Директор коледжу Медсестра 

10. День ЦЗ та об'екгове 
тренування 

Вересень 2019 
Травень 

2020 

Директор коледжу, 
заст директора з 

навч роботи 

Заст директора з 
навч. роботи 

Роздйл 13. Робота бйблютеки 



Назва заходу 
Термш 

виконання 
1 2 

1. Основш напрямки / заедания роботи бгблютеки коледжу. 

Комплектування фонду б1блютеки пщручниками, науковою, техшчною, 
методичною, програмною 1 художньою лпературою. 

Протягом року 

Ведения картотеки поточного користування. Протягом року 
Облш надходжень лператури у швентарнш книз1 та книгах сумарного облжу. Протягом року 
Списания застаршо! та непридатно! для використання лгсератури. Протягом року 
Оформления акпв замши лп-ератури, втрачено! читачами. Протягом року 

Ведения картотеки видач1 пщручниюв. Протягом року 

Приведения пщручниюв в належний стан. Протягом року 
Пщготовка лператури до видачт Серпень 

Пщб1р лггератури в допомогу класним кер1вникам для проведения виховних годин. Протягом року 

Проведения перереестрацн читач1в. Липень 
Серпень 

Забезпечення студенпв заочного вщдшення лгсературою зпдно з графшом 
екзаменащйних сесш. 

Протягом року 

Поповнення каталопв картками иових надходжень. Протягом року 
Зб!р та перев1рка пщручниюв. Червень 

Липень 
Вивчення та анал13 стану та використання фонд]в, залучення до анализу ГОЛ1В 
циклових ком1С1й та викладач1в. 

Протягом року 

1 2 
Участь у заседаниях педради. Протягом року 
Приймати участь у семшарах по обм1ну досвщом роботи б1бл1отек шших заклащв 
ОСВ1ТИ. 

Протягом року 

Участь у конференщях, семшарах, засщаннях методичних об'еднань бгблютечних 
пращвниюв. 

Протягом року 

Ознайомлення з фаховою литературою, спостереження за змшами та доповненнями' 
в законодавств1 з б1бл1отековедення. 

Протягом року 

Зв'язок та сшвробггництво з лггературними видавництвами стосовно придбання та 
ознайомлення з новою л1тературою в галузг 

Протягом року 

Оформления передплати перюдичних видань. Протягом року 

2. ОрганпацЫ, формування, збериання бгблштечного фонду. 
Вивчення юльюсного та якюного складу фонду. 2 рази на рш 

Спостереження за змшами в таблицях б1блютечн0-б1бл10граф1чн01 класифшацп та 
проведения свосчасноГ переварки фонд1в 1 каталопв. 

систематично 

Вилучення з фонду б1бл1отеки: 
застарших видань; 
загублених читачами шдручниюв , художньо! та науково-тзнавально! 
Л1тератури. 

систематично 

Складання актгв, своечасне надання !х до бухгалтер!! коледжу,вилучення 
каталожних карток з каталопв, робота з швентарними та сумарними книгами. 

систематично 

Комплектування фонду до видач1 згщно з новими програмами 1 вимогами на 
сучасному етап1. 

систематично 

3. Робота з фондом шдручниюв. 
Пщрахунок илыасного складу пщручниив. Червень 

Серпень 
Вересень 

Виявлення студент1в, як1 мають заборгован1сть за минулий навчальний р!к. Червень 

Серпень 
Вересень 

Пщготовка списку студенпв, яю мають заборговашсть за минулий навчальний рш, 
П1сля здач1 пщручниюв та надання шформацн адмшнлрацп коледжу та класним 
кер1вникам. 

Вересень 

Комплектування фонду пщручниюв. систематично 
Ведения та оформления облшу б1блютечних фонд1в пщручниюв систематично 
Постшний контроль потреби в навчальнш лггератург Протягом року 
Ведения електронного каталогу 6!блютечних фонд!в Протягом року 

4. Бгблютечт тематичш виставки до пам 'ятних / визначних дат. 

День знань. Вступна лекщя : «Знайомство з правилами користування б1блютекою 
студент1в нового набору». 

2.09 

250 роив В1Д дня народження 1вана Петровича Котляревського (1769-1838), 
украшського письменника. 

9.09 

125 роюв вщ дня народження Олександра Петровича Довженка (1894-1956), 
украшського письменника, режисера. 

10.09 

155 роюв вщ дня народження Павла Арсеновича Грабовського (1864-1902), 
украшського поета. 

11.09 

155 роюв вщ дня народження Михаила Михайловича Коцюбинського 
(1864-1913), укра!нського письменника. 

17.09 

День народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918-1970), видатного 
укра!нського педагога-гуман1ста, письменника, директора Павлисько! середньо! 
школи. 

28.09 

Всеукра!нський день б!бл10тек. 30.09 
День пращвниюв освии (в Укра!ш). Вщзначаеться щор1чно в першу недшю жовтня 
в1дповщно до Указу Президента Укра!ни № 513/94 вщ 11.09.1994 р. 

04.10 

Покрова Пресвято! Богородиц!. День украшського козацгва День захисника Укра!ни. 14.10 
205 роюв вщ дня народження Михайла Юр1Йовича Лермонтова (1814-1841), 
росшського письменника, поета. 

15.10 

165 рок1в вщ дня народження Оскара Уайльда (1814-1841), англ1Йського 
письменника. 

16.10 

День визволення Укра'ши вщ фашистських загарбниюв (1944р.) 28.10 
130 роюв вщ дня народження Остапа Вишш (Павла Михайловича Губенка) (1889— 
1956), украшського письменника, сатирика 1 гумориста. 

13.11 

День пам'ят! жертв голодомору та полгеичних репрес1Й. Всеукра!нська акщя 
«Засвни св1чку». Вщзначаеться щоргчно у четверту суботу листопада в1дповщно до 
Указу Президента № 1310/98 вщ 26.11.1998 р. 

23.11 

120 роюв вщ дня народження Григор1я Михайловича Косинки (1899—1934), 
украшського письменника. 

29.11 

М1жнародний день прав людини. 1948 р. - Генеральна Асамблея ООН ухвалила 
Загальну декларащю прав людини. 

10.12 

125 роюв вщ дня народження Миколи Миколайовича Тарнавського 
(1895—1984),украшського письменника. 

2.01 

235 роюв вщ дня народження Якоба Гр1мма (1785—1863), шмецького 
письмеиника-казкаря. 

4.01 

95 роюв вщ дня народження Джеральда Малколма Даррелла (1925-1995), 
англ1Йського зоолога 1 письменника. 

7.01 

85 роюв вщ дня народження Василя АндрШовича Симоненка (1935-1963), 
украшського поета, журнал1сга, правозахисника. 

8.01 

65 роюв вщ дня народження Джеймса Алана Гарднера (1955), канадського 
письменника-фантаста. 

10.01 

170 роюв вщ дня народження 1вана Омеляновича Левицького (1850—1913), 
украшського бгблюграфа, письменника. 

18.01 

День Соборносп Укра!ни. В1дзначаеться в Укра'!н1 зпдно Указу Президента 
(№ 42/99 вщ 21 С1чня 1999 року), день проголошення у 1919 рощ Акта злуки. 

22.01 

395 роюв вщ дня народження Марус! Чурай (МарЛ Гордйвни Чурай) 25.01 



(1625-1653), украшсько! народно! поетеси, авторки широко вщомих тсень. 
230 роив вщ дня народження Петра Петровича Гулака-Артемовського 
(1790-1865), украшського поета, перекладача, педагога, культурно-громадського 
Д1яча 

27.01 

160 роив вщ дня народження Антона Павловича Чехова (1860-1904), росШського 
письменника 

28.01 

90 роив вщ дня народження Всеволода Зшовшовича Нестайка (1930-2014), 
письменника, класика сучасно! украшсько! дитячо! лггератури. 

30.01 

190 ройв вщ дня народження Григор1я Миколайовича Ге (1830—1911), 
украшського письменника, 1Сторика-краезнавця, культурного 1 громадського Д1яча 

6.02 

130 роюв вщ дня народження Бориса Леонщовича Пастернака (1890—1960), 
росшського поета, прозшка, перекладача. 

10.02 

165 ройв вщ дня народження Льва Платоновича Симиренка (1855—1920), 
украшського вченого, помолога 1 плодовода. 

18.02 

М1жнародний день рщно! мови. Проголошений Генеральною конференщею 
ЮНЕСКО (резолющя 30-1 сесп ЮНЕСКО) у листопад! 1999 року 1 вщзначаеться 
кожен р!к, починаючи з лютого 2000 року. 

21.02 

210 ройв вщ дня народження Фрщерша Шопена (1810—1849), польського 
композитора, шашста. 

22.02 

205 ройв вщ дня народження Михайла Михайловича Вербицького 
(1815—1870), украшського композитора, хорового диригента, священика. 

4.03 

155 роив вщ дня народження Григор1я 1вановича Грушевського (1865-1922), 
украшського драматурга 1 фольклориста. 

5.03 

День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), укра!нського поета, 
художника, мислителя. 

9.03 

90 ройв вщ дня народження Лши Васшпвни Костенко (1930), украшсько! 
письменнищ-цпсгдесятнищ, поеггеси. 

19.03 

125 ройв вщ дня народження Максима Тадейовича Рильського (1895—1964), 
украшського поета, перекладача, громадського Д1яча. 

19.03 

125 ройв вщ дня народження 1вана Леонтшовича Ле (1ван Леонпйович 
Мойся)(1895—1978), украшського письменника. 

21.03 

138 ройв вщ дня народження Коршя 1вановича Чуковського (справж. —> 
Корнейчуков Микола Васильевич) (1882—1969), росШського письменника, 
лггературознавця, перекладача, критика 

31.03 

215 ройв вщ дня народження Ганса Крклгана Андерсена (1805—1875), данського 
поета, драматурга, видатного письменника-казкаря. 

2.04 

Всесв1тн1Й день здоров'я. У цей день у 1948 рощ набув чинност1 Статут Всесв1тньо'! 
оргашзащ! охорони здоров'я. 

7.04 

День довйлля. Вщзначаеться в Укранп зпдно з Указом Президента (№ 855/98 вщ 6 
серпня 1998 року) у третю суботу квння. 

18.04 

100 ройв вщ дня народження Григор1я Михайловича Тютюнника (1920—1961), 
украшського письменника 

23.04 

День Чорнобильсько! трагедп (1986). 26.04 
130 ройв вщ дня народження Миколи Костянтиновича Зерова (1890-1937), 
украшського поета, лггературознавця, перекладача, педагога. 

26.04 

День пам'ятт та примирения. Вщзначаеться щор1чно вщповщно до Указу Президента 
Укра1ни № 169/2015 вщ 24.03.2015 р. 

8.05-9.05 

День украшсько! вишиванки (третш четвер травня). 21.05 
180 ройв вщ дня народження Марка Лукича Кропивницького (1840-1910), 
драматурга, актора, режисера, фундатора украшського професшного театру. 

22.05 

М1жнародний день захисту дгтей, започаткований у 1949 р. Мгжнародною 
демократичною федеращею жшок. 

1.06 

145 ройв вщ дня народження Томаса Манна (1875—1955), шмецького 
Письменника. 

6.06 

День Конститущ! Украши. Вщзначаеться щор1чно в день прийнятгя Верховною 
Радою Укршни Основного Закону Украши. 

28.06 

120 роив вщ дня народження Антуана Сент-Екзюпер1 (1900—1944), французького 
письменника. 

29.06 

Роздш 14. Виховна робота гуртожитк1в 

Змкт роботи Дата проведения Шдпов1дальний за 
проведения 

1 2 3 
I. Оргашзацшна робота 

Поселения студенпв в гуртожиток 29 .08 -01 .09 Вихователь, комендант 
Зустр1ч та бесщи з батьками першокурснийв 2 9 . 0 8 - 1.09 Вихователь, комендант 
Допомога першокурсникам в оформленш ймнат Вересень Вихователь, комендант 
Ознайомлення студенпв з Положениям про 
гуртожиток, режимом дня гуртожитку та 
Правилами проживания в гуртожитку. 

01-05.09 Вихователь 

Збори на поверхах з меггою вибору старост секцШ та 
поверх! в 04.09 Вихователь 

Загальш збори старост секцш та поверх1в з метою 
ознайомлення з обов'язками 05.09 Вихователь 

Ознайомлення з Ымейним станом першокурснийв 01-04.09 Вихователь 
Збори по поверхах з метою проведения шструктажу 
з технжи безпеки 05.09 Комендант 

Загальш збори мешканщв гуртожитку з питань: 
ЗВ1Т Студради гуртожитйв за минулий рш; 
виб1р нового складу Студради. 

10.09 Вихователь 

Проведения засщань Студентсько! Ради 1 раз на 
2 мюящ 

Заст. директора з НВР, 
вихователь, члени 
студради 

Допомога студентам в естетичному оформлены! 
К1мнат та секцш, у створенш затишку для активного 
навчання 1 в1дпочинку 

Вересень, 
жовтень 

Вихователь, 
студрада 

комендант, 

Орган1зувати 1 взяти пщ контроль: 
чергування в ймнатах та секщях; 

чергування на поверхах. 
Протягом року Вихователь, 

студради 
члени 

Проведения бесщ: "Сан!тарно-ппен!чн1 норми в 
гуртожитку", "М1Й вшьний час". Вересень, жовтень Вихователь, 

медпращвник 
комендант, 

1ндивщуальна робота 31 студентами. Протягом року Вихователь 

Перев1рка: 
сан1тарного стану ймнат; 
стану майна; 
дотримання режиму гуртожитку. 

ЩОМ1СЯЦЯ 
Вихователь, 
Студрада 

комендант, 

Орган1защя конкурс1в на кращу ймнату Щомюяця Вихователь, 
Студради 

голова 

Контроль за збереженням продуюпв харчування 
мешканцями, за дотриманням саштарно-г!пен1чних 
норм проживания в гуртожитку 

Протягом року Вихователь, 
медпращвник 

Робота з дггьми, що потребують особливо! уваги Протягом року Вихователь, 
кер1вники 

класш 

II. Шдвищення якостг / ефективност/ навчання 

Оргашзащя роботи ймнати самоп1дготовки Протягом року Вихователь, 
студради 

члени 

"Спшкування з мудрютю" - ознайомлення з 
роботою б1бл1отеки та читального залу Вересень Вихователь, б^блютекарв 

Рейди-перевфки якост1 самоп!дготовки Протягом року 
Вихователь, 
студради, 
викладач! 

члени 
чергов! 

Участь у проведенн1 батьивських аборт в 
навчальних групах Жовтень, листопад Вихователь 



III. Громадське (Нацюнально-патрютичне виховання) 
Формування особистостй на основй духовной' 
культури народу, його нацйонально'й ментальностй та 
соцйального оточення 

Протягом року Вихователь 

Екскурсйя-бесйда "Край в якому я навчаюсь" 1 0 . 1 0 Вихователь 
Бесйда «М. Вербицький-автор гймну Украй'ни». 1 9 . 0 3 Вихователь 
Урок мужностй «Я громадянин й патрйот У крайни» 1 1 . 0 2 Вихователь 

IV. Художньо-естетичне виховання 
День йменинника "За чашкою чаю - святкуемо День 
народження". 

Щомйсяця Вихователь 

Вечйр знайомств 2 5 . 0 9 . Вихователь 
Шоу-програма "Хороший настрйй". 0 1 . 0 4 Вихователь 
Бесйда "Рйдна мати моя". 0 5 . 0 5 Вихователь 

V. Формування сусптъноХ та громадсъкоХ активное/т студенте 
Проведения йнформацййних годин Щопонедйлка Вихователь 
Перегляд телепередач та огляд перйодично'й преси Щодня Вихователь, бйблйотекарй 
Урок державностй й права "1сторйя державних 
символйв". 

Л Ю Т И Й Викпадач йсторйй' 

VI. Правове та моральне виховання 
Ознайомлення студентйв йз правами та обов'язками Вересень Вихователь, 

комендант 
Бесйда: "Вживания алкогольних напойв недопустимо 
для студентства" 

Вересень Вихователь, 
комендант 

Бесйда "Крадйжка - це злочин, який карасться 
законом". 

Жовтень Викпадач правознавства 

Органйзацйя йндивйдуально! виховной роботи зй 
студентами, схильними до правопорушень Протягом року Вихователь, комендант, 

психолог 
Бесйда "СН1Д - украшський варйант йсторй'й 
хвороби". Квйтень Вихователь, 

медпрацйвник 
Бесйда: "Наркотики - добровйльие самогубство" 0 6 . 1 1 Вихователь 
Тематична бесйда "Не будь собй ворогом". Жовтень Вихователь 
Виховна бесйда "Ввйчливйсть й такт". Листопад Вихователь 

VII. Естетичне / екологтне виховання 
Допомога мешканцям в естетичному оформлений 
кймнат та секцйй. 

Протягом року Вихователй, комендант 

Поспйне озеленения кймнат та коридорйв 
гуртожиткйв 

Протягом року Комендант, вихователь, 
студрада 

Конкурс на кращу естетично оформлену кймнату Жовтень-квйтень Вихователь, студрада 
Участь в озеленений територйй Протягом року Комендант 
Бесйда "Особиста гйпена - перша умова здоров'я й 
краен" 

Вересень, жовтень Вихователь, 
медпрацйвник 

Конкурс на кращу новорйчну композицйю 1 9 . 1 2 Вихователь, студрада 
Конкурс на кращу весняну екйбану Травень Вихователь, студрада 

VIII. ФЬичне 1 трудове виховання 

Органйзацйя санйтарних днйв в гуртожитку Щосереди Комендант 
Вихователь, студрада 

Проведения рейдйв по перевйрцй стану меблйв й 
майна 1 раз на мйсяць Члени студради, 

комендант 
Проведения постййного контролю за дотриманням 
графйкйв чергування в секцйях й по коридорах 

Протягом року Вихователь, члени 
студради 

Участь у святкуваннй Дня Здоров'я Жовтень, травень Викладачй фйз. виховання 
Змагання мйж гуртожитками з футболу, шахйв, 
шашок, волейболу 

Протягом року Викладачй фйз. виховання 

Органйзацйя й проведения прибирания територйй 
гуртожитку Протягом року Комендант 

IX Гендерне виховання 
Усний журнал "Таемниця йдеального подружжя". Лютий Викладач фйлософйй 
Органйзацйя бесйд з проблем сймейного життя й 
сексуального виховання Сйчень, квйтень Вихователь 

Майстер-клас по приготуванню укра'йнського борщу Березень Вихователь 
Бесйда «Рйдна мати моя» Травень Вихователь 

Заступник директора 
з навчально-виховно'й роботи 

Заступник директора з 
адмйнйстративно-господарсько'1 
роботи 
Головний бухгалтер 

Завйдувач вйдцйленням 

Завйдувач бйблйотекою 

Методист 

Голова профкому 

Вихователь 

1нженер С ОП 

Голова студради 

М.З. Рего 

С.С Чаплипн 

1.М. Могила 

О.М Зарицька 

О. А. Солодовник 

3.1 Грайворонська 

3.1. Грайворонська 

0.М. Андросова 

1.А. Кулик 

А. В. Мапьований 


