ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ______________Петрошук А.В.
«____» ____________ 2017 р.

ПЛАН
ВИХОВНОЇ ТА КУЛЬТМАСОВОЇ РОБОТИ НВПЕТ
НА ІІ СЕМЕСТР 2016-2017 н.р.

І. Науково-педагогічні проблеми, над вирішенням яких працює педагогічний колектив технікуму:
 поєднання професійного ставлення студентів із формуванням у них високоморальних рис громадян України;
 формування у студентів найвищих громадських і духовних цінностей, усвідомлення своєї причетності та
відповідальності за долю країни і народу України;
 формування у студентів технікуму поваги до державних символів, почуття гордості за свою країну, виховання
справжніх патріотів України;
 формування інформаційної культури;розвивати українську ідентичність та зменшувати негативний вплив
інформаційної пропаганди у вітчизняних та іноземних засобах масової інформації;
 набуття молодим поколінням соціального досвіду, забезпечення духовного та морального розвитку юнаків і
дівчат, виховання високої політичної культури та трудової моралі;
 запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи жорстокості,
бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку;
 впровадження у свідомість молодих людей переваг здорового способу життя, формування національного культу,
соціально-активної, здорової та духовно багатої особистості;
 забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог;
 оптимізація змісту і форм виховного процесу.

Організаційно-методична робота
№
п/п
1

2

Зміст роботи
Розробити та затвердити загальнотехнікумівський план виховної роботи на ІІ-й
семестр 2016-2017 н. р.
Скласти та затвердити план роботи студентського
самоврядування технікуму та гуртожитку.

Термін
виконання
до 25.01.2017

Відповідальні
Кудрявцева О.М.

до 25.01.2017

Кудрявцева О.М.,
студрада
технікуму,
студрада
гуртожитку

Примітки

3

Втілювати в навчально-виховний процес
Концепцію національно-патріотичного виховання

упродовж року

4

Здійснення координації плану виховної роботи
технікуму на ІІ-й семестр 2016-2017 н. р. із
загальноміськими заходами.
Співпраця з міським відділом у справах сім'ї та
молоді.
Співпраця з правоохоронними органами з метою
запобігання правопорушень серед студентів
НВПЕТ
Організація роботи ради з профілактики
правопорушень
Проведення нарад та семінарів з кураторами
навчальних груп
Відвідування виховних заходів у академічних
групах із метою контролю і надання методичної
допомоги кураторам.
Надання індивідуальних консультацій
новопризначеним кураторам академічних груп
Розробити і затвердити форму соціального
паспорта академічної групи

упродовж року

12

Сформувати банк даних соціальних категорій
студентів технікуму

до 8.02.2017

13

Підготовка методичних рекомендацій щодо
проведення тематично-виховних годин та їх
розміщення на сайті технікуму
Організація індивідуальних зустрічей з батьками
студентів. Бесіди з питань навчання та виховання

упродовж року

5
6

7
8
9

10
11

14

Кудрявцева О.М.,
заввідділень,
куратори
Кудрявцева О.М.

упродовж року
упродовж року
упродовж року
щомісяця

упродовж року
до 16.01.2017

упродовж року

Кудрявцева О.М.,
заввідділень
Кудрявцева О.М,
заввідділень
Кудрявцева О.М.,
заввідділень
Заступники
директора
Кудрявцева О.М.,
заввідділень,
методисти
Кудрявцева О.М.
Курдявцева О.М.
Кудрявцева О.М.,
заввідділень,
куратори груп
Кудрявцева О.М.,
методисти,
куратори груп
заввідділень,
куратори груп

2-а середа місяця

15

16

17
18

Розвиток здібностей студентів шляхом їх
залучення до участі в гуртках художньої
самодіяльності, спортивних секціях, громадських
організаціях
Організація проведення засідань:
 студентської ради технікуму;
 студентської ради гуртожитку;
 студентської ради відділень.

упродовж року

упродовж року

Організація зборів студентів, які проживають у
упродовж року
гуртожитку
Організація перевірки:
щотижня
 умов проживання студентів у гуртожитку;
 дотримання студентами правил внутрішнього
розпорядку

19

Супровід та вдосконалення розділів сайту щодо
виховної роботи, студентського та спортивного
життя технікуму

упродовж року

20

Розміщення інформаційних матеріалів про життя
технікуму у засобах масової інформації
Організація випускних вечорів

упродовж року

21

лютийберезень
червень

22

23

Організація днів відкритих дверей:
 «Кличемо на Масляну!»
 «З Україною в серці»
Організація Дня зустрічі випускників минулих літ
«______________________________________»

25.02.2017
травень
3.06.2017

Культорганізатор,
куратори,
викладачі фіз.
виховання
Заступники
директора,
заввідділень,
вихователь
гуртожитку
Кудрявцева О.М.,
Затуливітер І.А.
Кудрявцева О.М.,
заввідділень,
куратори груп,
вихователь, студ.
рада
Кудрявцева О.М.,
Колесник О.О.,
Савчук В.К.,
заввідділень
Кудрявцева О.М.,
методисти
заступник
директора,
культорганізатор,
заввідділень,
куратори
випускних груп
Назарчук О.М.,
Кудрявцева О.М.,
методисти
Кудрявцева О.М.,
Назарчук О.М.,

1 випуск 3.03.2017
2 випуск 30.06.2017

методисти,
куратори
випускних груп
24

Систематично розглядати питання
результативності виховної роботи на засіданнях
педагогічної, методичної та адміністративної ради,
циклових комісій

упродовж року

Кудрявцева О.М.,
заввідділень,
куратори груп

ІІ. Робота з батьками
№
Назва заходів
п/п
1
Проведення зустрічей адміністрації технікуму з
батьками студентів, які пропускають заняття без
поважних причин та мають академічні
заборгованості
2
Організація інформованості батьків з питань
успішності, відвідування занять та поведінки
студентів
3
Проведення батьківських зборів у академічних
групах (за окремим планом)
4
Участь батьків в організації та проведенні
випускних вечорів

Дата

Відповідальні

упродовж
року

заступники
директора,
заввідділень

упродовж
року

заввідділень,
куратори

один раз на
семестр
(за окремим
планом)
лютийберезень,
травеньчервень

заввідділень,
куратори груп
заввідділень,
куратори
випускних груп

Примітки

ІІІ. Національно-патріотичне виховання
№
п/п
1
2
3
4
5

6

7

Назва заходів
Вшанування знаменних та пам’ятних дат:
«Тернистий шлях до волі» (до Дня соборності
України)
«Безсмертна сила людського духу» (до
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту)
«Крути: подвиг і трагедія (до Дня пам’яті героїв
Крут)»
«120 років від дня народження Є. Маланюка (18971968) - українського поета» виховна година
«Шевченкові дні» (проведення заходів до 203ї річниці з дня народження Т.Г. Шевченка):
 літературні читання «Шлях до Кобзаря»;
 виховна година «Шевченко – художник»;
 виставка газет, присвячених життю і творчості
Т.Г. Шевченка;
 «Пелюсткова краса української мови» (до Дня
рідної мови) літературно-музична композиція
«Лесині дні»:
 літературні читання «Розмова з Лесею»
 «Вітрила її материнської долі» виховна
година, присвячена Олені Пчілці
 випуск тематичних газет
«Панночка – україночка» конкурсно-розважальна
програма

Дата
проведення

Відповідальні

Примітки

17.01.2017
27.01.2017
31.01.2017
17.02.2017

21.02.2017

викладачі ЦК
для 165 групи
соціальногуманітарних наук

14.03.2017

Кудрявцева О.М.,
культорганізатор,
куратори груп

8

9

10

11

12

13
14

Участь у загальноміській акції «Великодній кошик
воїну»
Відзначення Днів пам’яті та примирення.
 «Рядки обпалені війною» літературно-музична
композиція
 «Трагічна доля кримських татар»
 «Крим – це Україна» (до Дня вшанування
жертв депортації кримськотатарського
народу)
«День вишиванки»:
 фотовиставка «Українська вишиванка»
 флеш-моб «Цвіт української вишиванки»
Заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій .
Рекомендовані теми виховних годин:
 «У жорнах репресій»
 «Письменники – жертви сталінських репресій»
 «Пам’яттю реабілітовані»
Години патріотичного виховання з нагоди Дня
скорботи і вшанування жертв війни в Україні:
 «Ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів» виховна година;
 «Хай завжди буде мир на землі!» - тематична
газета.
«Мовленнєвий етикет студентів – культурне
обличчя нації» виховна година
Рекомендовані теми до циклу патріотичного
виховання «Герої України»:
 «Степан Бандера – борець за волю»
 «Євген Коновалець – ідеолог українського
націоналізму»
 «Він загинув за Україну (пам'яті Романа
Шухевича)

до 20.04.2017

16.05.2017

16.05.2017

18.05.2017

до 19.05.2017

упродовж
року

студрада,
волонтерський
загін
Кудрявцева О.М.,
культорганізатор

15

16

17

18

Дні Європи в технікумі. День відкритих дверей
«Україна – це Європа»
 святковий ярмарок;
 концертна програма.
До Дня Конституції України випуск тематичної
газети «Конституція - основний закон держави»
Координація роботи волонтерського загону
Новоград-Волинського промислово-економічного
технікуму
 участь у загальноміських благодійних акціях;
 виготовлення маскувальних сіток;
 збір коштів на потреби воїнів 30-ї ОМБР та
встановлення пам’ятника загиблим воїнам
АТО;
 документальний проект «Наші випускникигерої!»
Проведення військово - спортивної гри «Патріот»

травень
викладачі
соціальних
дисциплін
студрада
технікуму,
волонтери
за окремим
планом

травень

Пелех І.В.,
куратори груп І
курсу

ІV. Громадянсько - правове виховання
№
Назва заходів
п/п
1
Розробити і затвердити план роботи ради з
профілактики правопорушень на ІІ - семестр
2
Зустрічі студентів з представниками
правоохоронних органів

Дата
проведення
25.02.2017
упродовж року

Відповідальні
Кудрявцева О.М.
Кудрявцева О.М.,
куратори груп

Примітки

3

4
5

6

 «Кримінальна відповідальність підлітків»
Проведення індивідуальної виховної роботи зі
студентами, схильними до правопорушень
Ведення обліку правопорушень серед студентів
Розміщення нормативно - правових документів на
сайті Новоград-Волинського промислово –
економічного технікуму
Рекомендовані теми виховних годин:
 «Ступінь свободи і міра відповідальності»
 «Роль студентської молоді у становленні
правового суспільства»
 «Функціонування студентського
самоврядування»
 «Громадянські молодіжні організації та
об’єднання Новограда-Волинського та
Житомирщини»
Рекомендовані виховні години по вивченню
Конституції України:
 «Історія державних символів України»;
 «Історія української Конституції»

постійно
постійно

Кудрявцева О.М.,
заввідділень,
куратори груп
Кудрявцева О.М.
Кудрявцева О.М.,
Колесник О.О.

V. Моральне виховання
№
Назва заходів
п/п
1
До Дня святого Валентина:
 поштова скринька «Стріли Амура»;
 виховні години: «Історії і традиції
святкування Дня закоханих», «Коли
єднаються серця» ;
 - майстер-клас «Подарунок для коханих»

Дата
проведення

Відповідальні

до 14.02.2017

студрада

Примітки

2

3
4
5

(виготовлення вітальних листівок
власноруч)
Виховна година до Дня матері (І курс)
 «Вустами вдячно притулюсь до
материнської руки»
Виховна година до Дня сім'ї (для ІІ-ІІІ курси)
 «Сучасні сімейні традиції»
Акція «Ветеран живе поруч»
(до Дня пам’яті та примирення)
Рекомендовані теми для виховних годин:
 «Наші моральні ідеали»;
 Диспут «Чи вважаю я себе вихованою
людиною?»;
 Диспут «Чесність і порядність, їх місце у
моєму житті»

до 14.05.2017
до 15.05.2017
до 9.05.2017

VI. Художньо – естетичне виховання
№
Назва заходів
п/п
1
Організація культурного дозвілля студентів:
вечорів відпочинку, розважальних програм,
конкурсів:
2
Розвиток творчих здібностей студентів, шляхом їх
залучення до гуртків художньої самодіяльності
3

Організація конкурсно-розважальної програми
«Панночка – україночка»

Дата
проведення
упродовж року
упродовж року

14.03.2017

Відповідальні
Кудрявцева О.М.,
культорганізатор,
куратори груп
Кудрявцева О.М.,
куратори груп,
студрада
Кудрявцева О.М.,
культорганізатор,
куратори груп,
студрада

Примітки
з планів
кураторів

4
5

6

Конкурс газет «Єралаш» - «Один день з життя
групи» (фотогазета)
Організація екскурсійних поїздок:
 «Острог - місто-історія»
 «Дубенський замок: неприступна фортеця
скарбів князів Острозьких»
 «Софія Київська - перлина світової
архітектури»
 «Софіївка. Історія одного кохання»
(національний дендропарк)
Тематичні вечори відпочинку в гуртожитку
згідно плану виховної роботи гуртожитку

до 1.04.2017

упродовж року

студрада, куратори
груп І та ІІ курсу

вихователь ,
студрада
гуртожитку

VII. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
№
п/п
1

2

3

Назва заходів
Залучення студентів до занять у спортивних
секціях
Створити презентацію «Спортивна гордість
Новоград-Волинського промислово-економічного
технікуму» та розмістити її на сайті технікуму

Дата
проведення

Відповідальні

упродовж року

викладачі фіз.
виховання,
куратори груп

до кінця лютого

Кудрявцева О.М.,
Савчук В.К.,
Колесник О.О.

упродовж року

Кудрявцева О.М.,
Савчук В.К.,
Колесник О.О.

Висвітлювати спортивне життя технікуму на сайті

Примітки

4

Заходи на виконання Державної програми
«Репродуктивне здоров’я»:
виховні години, лекції та соціальні акції під
гаслами «Життя без шкідливих звичок».
Рекомендовані теми виховних годин:
 «Обирай майбутнє без алкоголю»
 «Алкоголізм, наркоманія, паління – це
шкідливі звички чи хвороба?»

упродовж року

Кудрявцева О.М.,
куратори
академічних груп

 «Шкідливим звичкам скажемо – ні!»
 зустріч з лікарем-наркологом;
 перегляд відеофільмів «ЛСД – взгляд
изнутри» та інші.
5

Організувати зустрічі з лікарями:
 окуліст


мамолог



інфекціоніст

Кудрявцева О.М.,
куратори груп
упродовж року

6

Проведення годин превентивного виховання до
Всесвітнього дня боротьби проти туберкульозу.

куратори груп

Рекомендовані теми виховних годин:


«Що потрібно знати про туберкульоз»;



«Профілактика туберкульозу»;

до 24.03.2017

 «Туберкульоз. Запитання та відповіді»
 перегляд відеофільму «Мікроскопічні
вбивці»
7

Заходи до Міжнародного дня здоров’я :
 організувати фотовиставку «Українці здорова нація!»;

куратори груп,
до 7.04.2017

студрада,
Соколова З.О.

 естафета «Веселі старти» (І курс)
 виховні години :


квітень

«Українські вчені про здоров’я» ;

 « Бути здоровим - модно!».
8

Заходи до Всесвітнього дня без тютюну:

студрада,

 акція «Цукерка замість цигарки»;
 виховна година: «Вплив н

куратори груп
31.05.2017

 ікотину на здоров’я людини»
9

Згідно програми спартакіади на кубок
Дзюбенка І.Ф.:

лютий

Савчук В.К.
Пелех І.В.

 змагання з волейболу

Соколова З.О.

 змагання з плавання
10

Проведення спортивного свята «Козацькі забави»

11

Проведення лікувально - профілактичного
контролю стану здоров’я, фізичного розвитку та
фізичної підготовки студентів

12

Зустріч із лікарем гінекологом:
Зустріч із лікарем – венерологом:
Тренінг «Профілактика ранніх статевих стосунків
в студентському середовищі. ВІЛ/СНІД.»
Співпраця з благодійним фондом «Місія в
Україну»

13

14
15

червень

Савчук В.К.,
викладачі фіз.
виховання,
куратори груп

упродовж року

Шуль Л.В.,
куратори груп

упродовж року

упродовж року
упродовж року
упродовж року

VIII. Екологічне виховання
№
п/п
1

Назва заходів
Обговорення актуальних екологічних проблем
під час лекцій, практичних та семінарських

Дата
проведення
упродовж року

Відповідальні
Сахненко Н.А.

Примітки

заняттях з предмету екологія:
«Актуальні питання охорони навколишнього
середовища»
2

Проведення виховної години до 31-ї річниці
аварії на Чорнобильській АЕС

куратори груп
26.04.2017

«Мужність і біль Чорнобиля»
3

Заходи до Дня охорони навколишнього
середовища та Дня довкілля.

куратори груп,
студрада

Рекомендовані теми виховних годин:
- «Екологічне мислення: минуле і сучасне»;
- «Екологічна культура – показник
цивілізованої держави»;

травень
червень

- «Міжнародне співробітництво в галузі
збереження та відновлення довкілля»
- випуск інформаційної газети : «Про стан
довкілля в Україні: цифри і факти»
4

Взяти участь у загальноміський акції «Чистий
берег річки Случ»

квітень

Кудрявцева О.М.,
заввідділень,
куратори груп

IХ. Професійне та трудове виховання
№
п/п

Назва заходів

Дата
проведення

Відповідальні

1

Організація чергування навчальних груп

упродовж року

Кудрявцева О.М.

2

Організація навчальних груп для прибирання та
озеленення закріплених за ними територій

упродовж року

Кудрявцева О.М.,
заввідділень

3

Організація та проведення на відділеннях
конкурсу «Кращий за професією»

4

Організація зустрічей з представниками внз
ІІІ-ІV рівнів акредитації з метою забезпечення
здобуття випускниками технікуму повної вищої
освіти

5

Створення на сайті технікуму галереї «Видатні
випускники»

6

Розміщення на сайті інструктажів з техніки
безпеки

7

Проведення інструктажів з техніки безпеки

голови циклових
комісій,
заввідділень
Назарчук О.М.,
упродовж року

Кудрявцева О.М.,

лютий - березень

Кудрявцева О.М.,
Назарчук О.М.,
Колесник О.О.

упродовж року

Теплов І.О.,
Колесник О.О.

упродовж року

куратори,
Теплов І.О.

Примітки

Х. Профорієнтаційна робота
№
п/п

Назва заходів

1

Здійснення профорієнтаційної роботи серед
випускників 9-х класів міста та району

2

Організація та проведення Днів відкритих дверей:

Дата
проведення
упродовж року

Назарчук О.М.,
Кудрявцева О.М.,
методисти

«Кличемо на Масляну!»
«З Україною в серці»

Відповідальні

25.02.2017
травень

Заступник директора
з виховної роботи

Кудрявцева О.М.

Примітки

