ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор технікуму
А.В. Петрошук
«___» ________ 2018 р.

м. Новоград-Волинський, 2018

І. Науково-педагогічні проблеми,
над вирішенням яких працює педагогічний колектив технікуму:
 поєднання розвитку професійних компетентностей 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;
 розвиток української ідентичності та зменшення негативного впливу інформаційної пропаганди у
вітчизняних та іноземних засобах масової інформації; формування інформаційної культури;
 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.
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№
з/п

Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальні

Примітка

1

2

3

4

5

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
1.
2.
3.
4.
5.

Розробити і затвердити графік проведення відкритих
виховних годин на ІІ семестр 2017-2018 навчального до 22.01.2018 р. Кудрявцева О.М.
року.
Розробити і затвердити план виховної роботи на
до 24.01.2018 р. Кудрявцева О.М.
ІІ семестр 2017-2018 навчального року.
Провести інструктивно-методичну нараду кураторів
академічних груп щодо планування виховної
24.01.2018 р.
Кудрявцева О.М.
діяльності на ІІ семестр 2017-2018 навчального року.
Затвердити Положення про проведення конкурсу
до 01.02.2018 р. Кудрявцева О.М.
«Кращий куратор».
Взяти участь у засіданні студрад:
Кудрявцева О.М.
- технікуму;
22.03.2018 р.
Хомеча Б.М.
- гуртожитку.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
1.
2.

3.

Провести години патріотичного виховання в групах з
нагоди Дня соборності України (22 січня).
Провести години патріотичного виховання в академічних групах до Міжнародного дня пам’яті жертв
Голокосту (27 січня).
Провести години патріотичного виховання в академічних групах до Дня пам’яті героїв Крут (100-річчя
бою під Крутами).
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23.01.2018 р.

Куратори навчальних
груп

30.01.2018 р.

Куратори навчальних
груп

06.02.2018 р.

Куратори навчальних
груп

1

4.
5.
6.

2

3

Відкритий виховний захід «20 лютого – День Героїв
20.02.2018 р.
Небесної Сотні».
Провести в академічних групах години вшанування
подвигу учасників Революції гідності та Небесної
20.02.2018 р.
Сотні «20 лютого – День Героїв Небесної Сотні».
Відкрита виховна година до Дня рідної мови «Ти наше
22.02.2018 р.
диво калинове, кохана українська мово!»
Провести Шевченківські дні в технікумі:
- літературні читання;
06-09.03.2018 р.
- конкурс знавців життя і творчості Т.Г. Шевченка;
- брейн-ринг знавців творчості Т.Г. Шевченка.
Провести години патріотичного виховання з нагоди
08.05.2018 р.
відзначення Днів пам’яті та примирення.
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Селезньов О.В.
Куратори навчальних
груп

9.

Відкрита виховна година «Рядки, обпалені війною…»

08.05.2018 р.

10.

День вишиванки в технікумі (флеш-моб).
Організувати та провести святкові заходи до Дня
Героїв України:
- відкрита виховна година «Герої неоголошеної
війни»;
- фотовиставка «Герої неоголошеної війни».

18.05.2018 р.

Циклова комісія
соціальногуманітарних
дисциплін
Куратори
академічних груп
Стрижилецький О.Б.
група М-166
Студрада

22.05.2018 р.

Студрада

7.

8.

11.

ГРОМАДЯНСЬКО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ
1.

Взяти участь у засіданні студрад:
- технікуму;
- гуртожитку.

1 раз на місяць

Кудрявцева О.М.

2.

Засідання Ради профілактики правопорушень.

1 раз на місяць

Кудрявцева О.М.
Назарчук О.М.

4

5

за окремим
планом

1

2

3

3.

Проведення годин спілкування «Уникнення конфліктів у студентському середовищі».

13.03.2018 р.
20.03.2018 р.

4.

5.
6.
7.
8.

4

Мороз О.М.

Косинський О.Р.
Участь студентів технікуму у загальноміській акції
за планом
Тарасюк В.В.
«Чистий берег річки Случ».
міської ради
куратори академічних
груп
Провести в академічних групах уроки-реквієми «ДзвоКуратори
24.04.2018 р.
ни Чорнобиля».
академічних груп
Відкрита виховна година «Мужність та біль ЧорноЗаінчковська Т.Д.
26.04.2018 р.
биля».
група Е-168
Куратори
Акція «Ветеран живе поруч».
07-08.05.2018 р.
академічних груп
Провести День цивільної оборони.
Теплов І.О.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
1.
2.

3.

4.
5.

Провести години превентивного виховання до Вседо 03.02.2018 р.
світнього дня боротьби проти раку.
Акція до Всесвітнього дня боротьби проти тубер23.03.2018 р.
кульозу «Поінформований – означає захищений».
Організувати і провести масовий студентський флешмоб до Міжнародного дня здоров’я.

06.04.2018 р.

Куратори навчальних
груп
Кудрявцева О.М.
студрада
Пелех І.В.
Соколова З.О.
Савчук В.К.
студрада

Випуск тематичних газет з нагоди Міжнародного дня
до 07.04.2018 р. Студрада
здоров’я (7 квітня).
Відкрита виховна година «Ми за здоровий спосіб
Пелех І.В.
10.04.2018 р.
життя» або «Бути здоровим – модно».
група М-259
5

5

1

2

3

6.

Провести лекції-тренінги з надання першої медичної
допомоги.

під час Дня
цивільної
оборони

4

Шуль Л.В.

МОРАЛЬНЕ ТА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Відкрита виховна година «Через тисячі літ лиш
13.02.2018 р.
приходить подібне кохання» (до Дня усіх закоханих).
Підготувати випуск тематичних газет до Дня святого
до 14.02.2018 р.
Валентина.
Організувати роботу «Пошти Амура».
14.02.2018 р.
Відкритий виховний захід до Міжнародного жіночого
06.03.2018 р.
дня «Усім жінкам присвячується».
Відкрита виховна година «Жінки у долі та творчості
07.03.2018 р.
Т.Г. Шевченка».
Відкрита виховна година «Відкриваймо для добра
серця!»

27.03.2018 р.

Гулевич К.В.
група А-169
Студрада
Студрада
Кудрявцева О.М.
Селезньова В.І.
група О-265
Сайчук Г.І.
Бучинський Ю.О.
групи Б-167, К-171

Підготувати випуск тематичних газет до Міжнароддо 08.03.2018 р. Студрада
ного жіночого дня.
Кудрявцева О.М.
Організувати і провести конкурсно-розважальну прогМорозов О.А.
березень 2018 р.
раму «Панночка-україночка - 2018».
куратори навчальних
груп
Організувати зі студентами поїздку до м. Житомир у
Кудрявцева О.М.
драматичний театр ім. І. Кочерги з нагоди Міжнарод- квітень 2018 р. куратори навчальних
ного дня театру.
груп

6

5

1

2

10.

Організувати і провести урочистості з нагоди випуску
молодших спеціалістів за спеціальністю «Будівництво
та цивільна інженерія».

11.

12.

3

02.04.2018 р.

4

Кудрявцева О.М.
Морозов О.А.
Косинський О.Р.
Мартинюк Л.А.

Фотовиставка до Дня гумору «Смішні моменти студо 03.04.2018 р. Студрада
дентського життя».
Кудрявцева О.М.
Організувати і провести випускний вечір «На крилах
Морозов О.А.
29.06.2018 р.
прощального вальсу».
Косинський О.Р.
Тарасюк В.В.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
1.

2.

3.

3.

Назарчук О.М.
Підготувати і провести День відкритих дверей «КлиКудрявцева О.М.
17.02.2018 р.
чемо на Масляну!»
Косинський О.Р.
Тарасюк В.В.
Назарчук О.М.
Підготувати і провести День відкритих дверей «День
Кудрявцева О.М.
19.05.2018 р.
Європи».
Косинський О.Р.
Тарасюк В.В.
Кудрявцева О.М.
Назарчук О.М.
Косинський О.Р.
Вечір-зустріч випускників.
02.06.2018 р.
Тарасюк В.В.
Дзюбенко С.В.
куратори груп
Назарчук О.М.
Співпраця з засобами масової інформації.
Упродовж року
Кудрявцева О.М.
7

5

1

2

3

4

РОБОТА З БАТЬКАМИ
1.

2.

3.
4.

Проведення зустрічей адміністрації технікуму з батьЗаступники
ками студентів, які пропускають заняття без поважних Упродовж року директора,
причин та мають академічні заборгованості.
завідувачі відділень
Тарасюк В.В.
Організація інформованості батьків з питань успішУпродовж року Косинський О.Р.
ності, відвідування занять та поведінки студентів.
класні керівники
Тарасюк В.В.
Проведення батьківських зборів у академічних групах
Один раз на
Косинський О.Р.
(за окремим планом).
семестр
класні керівники
Робота зі службою у справах дітей.
Постійно
Кудрявцева О.М.

ПРОФЕСІЙНЕ ТА ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ
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.
класні керівники

3.

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

упродовж року

Шуль Л.В.
класні керівники

4.

Організація та проведення конкурсу «Кращий за професією».

Згідно планів
ЦК

5.

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

упродовж року
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Тарасюк В.В.
Косинський О.Р.
голови ЦК
Назарчук О.М.
Тарасюк В.В.
Косинський О.Р.

5

1

7.
9.
10.
11.

2

3

Проведення інструктажів з техніки безпеки.

упродовж року

Провести зустріч студентів з працівниками центру
зайнятості.
Проводити тематичні години, круглі столи про значущість та актуальність професії та нові досягнення в
галузі.
Впорядкування та озеленення закріпленої території.

упродовж року
упродовж року
упродовж року
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Теплов І.О.
класні керівники
Кудрявцева О.М.
Назарчук О.М.
Викладачі
спеціальних
дисциплін
Кудрявцева О. М.
класні керівники

СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ
1.

Співпраця з фондом «Місія в Україну».

2.

Цикл лекцій «Статеве виховання».

щовівторка

Кудрявцева О. М.
Кудрявцева О. М.

Заступник директора
з виховної роботи

О.М. Кудрявцева
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5

