№
№
пп

Найменування заходів

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

Відм.
про
викон.

1

2

3

4

5

І. Організаційна робота
1

2

3

Розробка методичних рекомендацій для
планування виховної роботи структурних
підрозділів коледжу
Розробка, узгодження і затвердження:
- плану
семінар-нарад
класних
керівників;
- плану виховної роботи у гуртожитках
коледжу;
- плану роботи бібліотеки коледжу;
- плани роботи циклових комісій (розділ
«Виховна робота»);
- плану роботи ради з профілактики
правопорушень коледжу;
- плану
військово-патріотичного
виховання молоді коледжу;
- плану
спортивно-масової
роботи
коледжу;
- план
роботи
студентської
ради
коледжу.
Підготовка і затвердження:
- графіка чергування викладачів у
гуртожитках;
- графіка чергування викладачів і
навчальних груп у коледжі;
- графіка відвідування гуртожитків
адміністрацією коледжу
- графіка проведення робіт з впорядкування
та благоустрою території дендропарку
“Студентський”

4

Розгляд та обговорення на засіданнях
педради показників навчально-виховного
процесу у коледжі.

5

Проведення урочистих заходів з врученням
дипломів студентам-випускникам коледжу

6

Проведення «Днів відкритих дверей»
коледжу

7

8

9

вересень
2021

заст. дир. з НВР та СЗ

вересень
2021

заст. дир. з НВР та СЗ

вересень
2021

заст. дир. з НВР та СЗ

за планом
роботи
педради
лютий,
червень
за окремим
графіком

Проведення тематичної зустрічі з питань працевлаштування та кар’єрного росту випускників з провідними спеціалістами кафедр
ОНАХТ за участю представників підприємств
та організацій
Проведення батьківських зборів у навчальних
групах коледжу

Організація роботи батьківської Ради
коледжу, батьківських комітетів навчальних
груп коледжу.

2

адміністрація
адміністрація
заст. директора
з НВР та СЗ
заст. директора з НВР та
СЗ, відповідальний
секретар

квітень
травень
2022

заступник директора з
навчально-виробничої та
профорієнтаційної роботи

1 раз на
семестр

зав.відділ., кер.груп

вересеньжовтень
2021

заступник директора з
НВР та СЗ, зав.
відділеннями, кл.
керівники навч. груп

1
10

11

12

2
Проведення
практичних
заходів
та
організаційно-методична допомога роботи
студентського самоврядування у коледжі і
гуртожитках.
Проведення урочистостей і свята „Посвячення
у студенти”, першого уроку до 30-ї річниці
незалежності України.
Систематичне оновлення наочної інформації
до знаменних дат та ювілеїв з розміщенням
на стендах, інформаційному табло та
демонстрацією відеороликів у коледжі.

3

4

листопад
2021

зав.відділеннями, кл. кер.
навч. груп, вихователь
голова профкому

31.08.21,
01.09.21

адміністрація, класні
керівники навч. груп

протягом
навч. року

заст. директора з НВР та
СЗ

13

Проведення виховних годин у навчальних
групах коледжу.

протягом
навч. року

14

Висвітлення у засобах масової інформації на
web-сайті коледжу позитивного досвіду щодо
проведених виховних заходів

протягом
навч. року

15

Забезпечення систематичного ознайомлення
студентів коледжу з інформацією
періодичних видань, газети ОНАХТ
«Технолог»

протягом
навч. року

16

17

18

19

20

кер. навч. груп
заст. директора з НВР та
СЗ
зав. відділеннями,
заст. директора з НВР та
СЗ, контент-менеджер
web-сайту
зав. бібліотекою,
керівники навч. груп

ІІ. Адаптація студентів нового набору та соціальний захист молоді
Ознайомлення з
особовими
справами
заст. дир. з НВР та СЗ
студентів коледжу нового набору для до 10.09.21 заввідділ, кер. навч.груп,
організації індивідуальної роботи.
вихователі
Організація
заходів
щодо
розселення
заст.дир. з НВР та СЗ,
25.08.21студентів коледжу нового набору у
вихователі,
31.08.21
гуртожитках
зав. гуртожитками
Доведення до студентів нового набору під
особистий підпис:
- організаційних наказів та розпоряджень
адміністрації коледжу;
зав. відділ., класні
до 10.09.21
- “Прав та обов'язків студента”;
керівники навч. груп
-"Правил внутрішнього розпорядку”;
- іншої нормативної правової інформації з
питанеь організації освітнього процесу у
коледжі
Вивчення та аналіз стану матеріального вересень
соц. педагог
жовтень
забезпечення студентів нового набору
кл. кер. навч. груп
2021
коледжу
Проведення анкетування студентів нового вересень
кл. кер. навч. груп,
жовтень
набору коледжу
практичний психолог
2021
вересень
жовтень
2021

21

Контроль виконання комплексних заходів з
адаптації студентів І та ІІ курсів до нових
умов навчання у коледжі

22

Проведення інструктажів з техніки безпеки,
протипожежної безпеки, правил дорожнього до 10.09.21
руху, правил поведінки під час карантину

23

Проведення бесіди «Обрана спеціальність —
запорука майбутнього життя»

3

вересень
2021

кл. кер. навч. груп,
практичний психолог
пров. спец. з охорони праці
зав.відділеннями, класні
керівники навч. груп
вихователь
класні кер. навч. груп

5

1
24

25

3
2
Вивчення
індивідуальних
особливостей
студентів коледжу, виявлення інтересів, весь період
використання особливостей в усіх формах і навчання
напрямках виховної роботи

Надання соціальної допомоги
коледжу, що її потребують

студентам

протягом
навч. року

4
заст. дир. з НВР та СЗ,
зав. відділ., кер. навч.
груп, вихователі
соціальний педагог, класні
кер. навч. груп
студ. профком

ІІІ. Робота з батьками
26

27

28

29

30

31

32

Ознайомлення з сімейним станом студентів
коледжу, складання соціальних паспортів
навчальних груп.
Проведення індивідуальної роботи з батьками.
Виявлення особливостей у поведінці та стану
здоров’я дітей-студентів коледжу
Організація заходів щодо інформування батьків з
питань успішності навчання і відвідування
студентами занять у коледжі.
Проведення цільової індивідуальної роботи з
батьками студентів, що потребують підвищеної
педагогічної
уваги
або
знаходяться
на
внутрішньому обліку у коледжі
Організація та проведення батьківських зборів у
навчальних групах з питань:
- відповідальності батьків за виховання
дітей;
- спільної роботи батьків, педагогічного
колективу,
громадськості
з
питань
виховання молоді;
- актуальні проблеми виховання молоді на
сучасному етапі;
- підготовка студентів до ЗНО;
- спільна робота сім’ї та педагогів з
проведення профілактики правопорушень,
вживання тютюнових виробів, наркоманії,
алкоголізму та СНІДу; насильства у сім'ї,
боулінгу;
- підсумки проходження практик та
підготовка до ДП;
- організація
заходів
щодо
працевлаштування студентів-випускників
коледжу.
Організація
та
проведення
психологічної
просвіти. Лекторій для батьків студентів коледжу.
Виступи на батьківських зборах.
Організація взаємодії адміністрації коледжу з
батьківським
комітетом
за
основними
напрямками виховної роботи.

4

вересень
2021

класні керівники навч.груп
соціальний педагог,
вихователь

протягом
навч. року

кл. керівники навч. груп
зав. відділеннями

протягом
навч. року

кл. керівники навч. груп
зав. відділеннями

протягом
навч. року

кл. керівники навч. груп
зав. відділеннями

1 раз на
семестр

кл. керівники навч. руп
зав. відділеннями

протягом
навч. року

кл. керівники навч. груп,
практичний психолог

протягом
навч. року

кл. керівники навч. груп,
батьківський комітет

5

2

1

3

4

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ
І. Національно-патріотичне виховання
Мета: Виховання національної гідності, розуміння власної
відповідальності за свою націю, визнання рівноправності і
поваги до представників інших націй, визнання цінності
людини, її життя, дотримання гуманістичних норм і вимог,
уважне ставлення до переконань і прагнень інших; виховання
розуміння та поваги до культури інших народів, виховання
гуманістичного стилю мислення, культури міжетнічних
відносин.
1
2

Проведення першого уроку до 30-ї річниці

незалежності.
Проведення тематичних походів
героїчної оборони м. Одеси

по

місцям

3

Проведення бесід за тематикою міжнаціональних
відносин, збереження миру між усіма народами:
етнічними, національними, релігійними групами

4

Проведення днів Пам`яті до дня визволення
України від німецько-фашистських загарбників

5

6

жовтень
2021

Проведення уроку мужності до святкування
Дня Примирення;
Дня Збройних сил України;
Дня Призовника;
Дня Захисників і Захисниць України;
День Гідності і Свободи;
Дня пам’яті Героїв Крут;
Дня пам’яті героїв Небесної Сотні.
Проведення спартакіади на честь 78-ї річниці
визволення Одеси від німецько-фашистських
загарбників

7

Проведення зустрічі з учасниками бойових дій,
ветеранами ООС, АТО до Дня Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

8

Оформлення книжкових виставок
знаменних, пам’ятних дат та ювілеїв.

до

1 вересня
2021
квітень
травень
2022
протягом
навч.року

всіх

протягом
року

квітень
2022
квітеньтравень
2022

адміністрація
кл. керівники навч. груп
викладач дисц. Захист
України, кл. кер. навч.груп

кл. керівники навч. груп
голови ЦК
зав. бібліотекою
класні керівники груп,
зав. бібліотекою, викладач
дисц. Захист України
кл. керівники навч. груп
зав. читальним залом,
викладач дисц. Захист
України
керівник фізвиховання,
викладач дисц. Захист
України
заст. дир..з НВР та СЗ, викладач дисц. Захист Вітчизни, кл. керівники навч.груп,
бібліотека, Рада вете-ранів
Київського р-ну м. Одеси

протягом
навч.року

завідуюча бібліотекою

9

Виховна година. Служба у Збройних силах
України – почесний обов’язок кожного
громадянина України

жовтень
2021

викладач дисц. Захист
Вітчизни
кл. керівники навч. груп

10

Проведення зустрічі з представниками військових
комісаріатів м. Одеси стосовно доведення вимог
Конституції України та Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу»

протягом
навч. року

спеціаліст з мобілізації,
кл. керівники навч. груп

11

Проведення тематичних виховних годин до 80-ї
річниці пам’яті трагедії Бабиного Яру.

вересень
2021

12

Проведення тематичних виховних заходів до Дня
визволення України від фашистських загарбників
28.10.1944р.

жовтень
2021

5

викладачі ЦК суспільних
дисциплін, кл.керівники
навч. груп.
викладачі ЦК суспільних
дисциплін, кл.керівники
навч. груп.

5

1
13

14

15
16
17
18

19

20
21

22
23
24
25
26

2
Організація відвідування тематичної виставки,
присвяченої трагедії голодомору в Україні, у
Одеському історико-краєзнавчому музеї.
Проведення студентської науково-практичної
конференції «14 жовтня – День захисників і
захисниць України»
Організація і проведення Дня пам’яті жертв
голодомору та політичних репресій, участь у
Всеукраїнській акції «Запали свічку!».
Проведення виховного заходу «Жнива скорботи»
присвячений річниці голодомору в Україні
Проведення виховного заходу «Голодомор –
безкровна
війна»
присвячений
річниці
голодомору в Україні
Проведення виховного заходу «Іван Степанович
Мазепа – національний герой України»
Організація та проведення студентської науковопрактичної конференції серед коледжів ОНАХТ
на базі ВСП «ФКНТІІС ОНАХТ» «Народжені
Україною»
Проведення виховного заходу «10 квітня: Одеса
пам’ятає своїх героїв»
Проведення святкових заходів з відзначення 76-ї
річниці завершення Другої світової війни під
гаслом «1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо»
Оновлення і поповнення стенду «Герої в наших
сім’ях» у музеї коледжу за результатами
пошукової роботи викладачів і студентів коледжу
Проведення тематичного виховного заходу до
Дня вишиванки.
Проведення виховного заходу «9 травня – День
Перемоги».
Організація урочистостей до Дня Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
Проведення спартакіади з допризовної підготовки

3
листопад
2021
жовтень
2021
листопад
2021
листопад
2021
листопад
2021
березень
2022
квітень
2022
квітень
2022
травень
2022
травень
2022
травень
2022
травень
2022
травень
2022
травень
2022

4
ЦК суспільних дисциплін,
ЦК української мови та
літератур
ЦК суспільних дисциплін
викладачі ЦК суспільних
дисциплін, класні
керівники навч. груп
викладачі ЦК суспільних
дисциплін
викладачі ЦК суспільних
дисциплін
ЦК суспільних дисциплін
ЦК суспільних дисциплін
ЦК суспільних дисциплін
ЦК суспільних дисциплін,
викладач дисц. Захист
Укураїни
ЦК суспільних дисциплін,
викладач дисц. Захист
України
ЦК мов та літератури
ЦК суспільних дисциплін
заст. директора з НВРтаСЗ
викладач дисц. Захисту
України, зав фізичного
виховання

ІІ. Інтелектуально-духовне виховання
Мета: поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю
студентства;
засвоєння системи знань, яка сформована на основі відповідних навчальних
предметів і містить перелік смислових елементів суспільного досвіду.
1

2

3

Відпрацювання комплексних заходів щодо
сприяння духовній єдності поколінь, вивченню
родоводу, прилученню до народних традицій,
обрядів

Організація залучення студентів коледжу до
участі у
олімпіадах з дисциплін за
напрямками навчання
Проведення
студентських
науковопрактичних
конференцій,
студентських
науково-практичних конференцій гуманітарного напрямку

6

протягом
навч. року

кл. керівники навч. груп
соц. педагог

протягом
навч. року

викладачі
зав. відділеннями

За
окремими
планами

ЦК спеціальностей

5

1
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

2
Проведення виховних заходів до Дня
українського кіно «Летить життя, мов у
якомусь фільму»
Проведення тематичного заходу «700 років з
часу виходу «Божественної комедії» Данте
Аліг’єрі»
Проведення виховного заходу «Та сама
Одеса» для студентів другого курсу
Проведення тематичного виховного заходу
до Дня української писемності та мови
«Бринить співає наша, чарує, тішить і
п’янить”
Проведення бесід з виховання у студентів
коледжу глибокої поваги до батьків, жінкиматері, культури рідного краю.
Проведення виставки стіннівок щодо вшанування
пам’яті Т.Г. Шевченка
Проведення виховних заходів за загальною
тематикою:
- День Святителя Миколая Чудотворця;
- Різдвяні свята, Великодень;
- День Матері; День батька.
Відпрацювання
заходів
з
психологічної
підготовки молоді до сімейного життя;
прищепленню морально чистих, гуманних,
доброзичливих взаємовідносин, побудованих на
взаємоповазі та відповідальності юнаків і дівчат
Організація заходів щодо сприяння культурному
розвитку студентів коледжу, залученню їх у
гуртки з вивчення традицій рідного краю,
національних танців та пісень, народної творчості
Проведення українських національних свят та
обрядів у коледжі, навчальних групах

3

4

вересень
2021

ЦК української мови та
літератур

вересень
2021

ЦК української мови та
літератур

листопад
20201

ЦК суспільних дисциплін

листопад
2021

ЦК української мови та
літератур

Протягом
навч. року
за окрем.
планами
березень
2022

кл. керівники навч. груп
соціальний педагог
ЦК української мови та
літератур

протягом
року

кл. керівники навч. груп

за планами
класних
керівників
навч. груп

кл. керівники навч. груп
соціальний педагог,
практичний психолог

весь
період
навчання

кл. керівники навч. груп

протягом
навч. року

заст. директора з НВР та СЗ
кл. керівники навч. груп

14

Організація відвідування наукових бібліотек,
виставок, театрів, музеїв та інших установ
культури міста та області

протягом
навч. року

кл. керівники навч. груп

15

Проведення читання поезій сучасних українських
поетів до Дня поезії «Поезія – краса життя
людського».

березень
2022

ЦК мов та літератури

16

Проведення уроку-екскурсії «Літературна
Одеса» на базі Літературного музею.

17

Проведення тематичного виховного заходу «День
космосу»

квітень
2022
квітень
2022

ЦК суспільних дисциплін
ЦК суспільних дисциплін

ІІІ. Громадянсько-правове виховання
Мета:формування політичної і правової культури студентів;
виховання поваги до Конституції України, законів України,
державних символів;
виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством
1

2

Організація та проведення комплексних заходів
щодо прищеплювання студентам коледжу поваги
до Конституції України, її державних символів
Проведення заходів з виховання і підготовки студентів коледжу до життя і діяльності в правовій,
демократичній державі

7

постійно

педагогічний колектив
коледжу

протягом
навч. року

педагогічний колектив
коледжу

5

1
3

4

5

6

7

8

2

3

Контроль дотримання вимог правил
внутрішнього розпорядку студентами коледжу
Організація заходів щодо недопущення безвідповідальності посадових осіб та викладачів до
порушників дисципліни та дій, пов’язаних з
приниженням особистості та людської гідності
Проведення профілактичних заходів серед
студентів коледжу за участю правоохоронних
органів Київського району м. Одеси.
Організація і проведення індивідуальної виховної
роботи зі студентами коледжу, які схильні до
пропусків занять і порушення навчальної
дисципліни
Організація і проведення тижнів права з метою
формування у студентів коледжу правової
культури,
розвитку
правосвідомості
та
громадської відповідальності.
Організація і проведення виховного заходу
«Право в твоєму житті».

протягом
навч. року

4
заст. директора з НВРтаСЗ
зав. відділеннями
кл.керівники навч. груп

протягом
навч. року

заст. директора з НВРтаСЗ
зав. відділеннями
кл. керівники навч. груп

протягом
навч. року

заст. директора з НВРтаСЗ,
керівники груп, зав.
відділеннями, вихователь

протягом
навч. року

заст. директора з НВРтаСЗ
зав. відділеннями
кл. керівники навч. груп

за
окремим
планом
жовтень

заст. директора з НВРтаСЗ
зав. відділеннями
керівники груп
викл. правознавства
практичний психолог,
викл. правознавства
заст. директора з НВРтаСЗ
зав. відділеннями
кл. керівники навч. груп
викл. правознавства

9

Виховання у студентів коледжу непримиренного
ставлення
до
антигромадських
проявів,
злочинності та порушень правопорядку.

протягом
року

10

Проведення правової індивідуальної роботи зі
студентами коледжу з акцентування питання
неприпустимості пропусків занять без поважних
причин

протягом
року

кл. керівники навч. груп
зав. відділеннями
соціальний педагог

11

Проведення виставки плакатів у коледжі до
міжнародного Дня боротьби з корупцією

грудень
2021

зав. відділеннями
кл. керівники навч. груп
викл. правознавства

12

13

14

15

16

17

18

19

Проведення спільних засідань рад профілактики правопорушень з членами студентської
ради самоврядування коледжу
Проведення організаційно-практичних
заходів щодо формування політичної
культури студентів коледжу.
Організація роз’яснювальної роботи про формування України як демократичної і правової
держави до 30-ї річниці незалежності.
Виконання практичних заходів з удосконалення роботи Ради профілактики з попередження правопорушень серед студентів
коледжу.
Запрошення для розгляду на засіданнях Ради
профілактики студентів, схильних до
порушень навчальної дисципліни.
Проведення організаційно-практичних
заходів щодо запобігання булінгу серед
студентів коледжу.
Проведення переобліку студентів коледжу,
що потребують підвищеної педагогічної
уваги.
Закріплення за студентами коледжу, що
потребують підвищеної педагогічної уваги
наставників.
8

1 раз на
семестр
протягом
навч. року
протягом
навч. року

заст. директора з НВРтаСЗ
кл. керівники навч.груп
викладачі суспільних
дисциплін
кл. керівники навч.груп
викладачі суспільних
дисциплін

протягом
навч. року

заст. директора з НВРтаСЗ
зав. відділеннями
кл. керівники навч. груп

протягом
навч.року

заст. директора з НВРтаСЗ
зав. відділеннями
кл. керівники навч.груп

за
окремим
планом

практичний психолог, кл.
керівники навч. груп

до 01.10.21

зав. відділеннями
кл. керівники навч. груп

до 01.10.21

зав. відділеннями
кл. керівники навч. груп

5

20

1

2

21

Проведення бесіди-диспуту «Значенння прав
людини у сучасному житті»

22

Організація і проведення книжкової виставки
за темою «Закон і громадянин».

грудень
2021
жовтень,
грудень
2021
грудень
2021

23

24

25

26

27

28

29
30

31

1

Організація перегляду фільму «Історія прав
людини»
Проведення циклу лекцій у коледжі і гуртожитках щодо впливу тютюнопаління,
наркоманії та алкоголізму на підліткову
злочинність;
- виступ-лекція лікаря-нарколога;
- виступ-лекція співробітників ювенальної
превенції;
- виступ-лекції співробітників патрульної
поліції.
Проведення лекцій, бесід зі студентами 3 – 4
курсів коледжу щодо роз’яснення виборчого
законодавства України, особистостей
проведення виборів у сучасних умовах.
Проведення бесід з представниками батьківської Ради коледжу за темами «Батьківські
права та обов’язки», «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. Протидія насильству та недопущення випадків жорсткого
поводження з дітьми у сім’ях».
Проведення тестування серед студентів 3-го
курсу з метою визначення рівня правових
знань та культури, правової готовності до
сімейного життя.
Проведення бесіди-диспуту зі студентами
коледжу на тему «Значення прав людини у
сучасному житті», «Протидія торгівлі
людьми».
Відвідування музею історії міністерства
внутрішніх справ з екскурсією.
Проведення тематичних виховних годин
«Європейський суд»

протягом
навч. року

3
зав. відділеннями
кл. керівники навч. груп
зав. бібліотекою, викладач
правознавства
зав. відділеннями
кл. керівники навч. груп

заст. директора з НВРтаСЗ
зав. відділеннями

протягом
навч. року

заст. директора з НВРтаСЗ
кл. керівники навч. груп
вихователі

жовтень
2021,
квітень
2022

викладач правознавства

грудень
2021

викладач правознавства,
практичний психолог

грудень
2021

викладач правознавства,
класні керівники навч. груп

квітень
2022

викладач правознавства,
класні керівники навч. груп
зав. відділеннями
кл. керівники навч. груп,
рада студентського
самоврядування

травень
2022

Проведення студентської науково-практичної
травень
ЦК суспільних дисциплін
конференції «Правове регулювання туристи2022
ної діяльності»
ІV. Моральне виховання
Мета: прищеплення студентам та розвиток міцних переконань і потреби поводити
себе згідно з моральними нормами суспільства;
формування таких соціальних цінностей як цілеспрямованість, гуманізм,
інтернаціоналізм, відповідальність;
формування дієвої моралі, яка визначає стійку непримиренність до порушників
норм і правил культурної поведінки.
весь
період
навчання

Організація заходів по залученню студентів
коледжу до виявлення милосердя до хворих
та одиноких людей і дітей, людей похилого
віку, сиріт, надання їм посильної допомоги.
9

кл. керівники навч. груп

4

2

3

1

2

2

Проведення профілактичної роботи щодо
попередження залучення студентів коледжу
до діяльності релігійних організацій
харизматичного спрямування.

протягом
навч.року

3

Відвідування студентами коледжу дитячого
будинку «Сонечко»

жовтень
2021

Проведення виховного заходу до 70-річчя із
дня народження співака Назарія Яремчука
Проведення виховного заходу до 75-ї річниці
створення Організації Об’єднаних націй з
питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)

листопад
2021

завідуючі відділеннями
кл. керівники навч. груп
вихователь
ЦК суспільних дисциплін
кл. керівники навч. груп,
рада студентського
самоврядування
класні керівники
навчальних груп

листопад
2021

класні керівники
навчальних груп

грудень
2021

ЦК української мови та
літератури

грудень
2021

ЦК іноземних мов

грудень
2021

ЦК іноземних мов

протягом
навч.року

кл. керівники навч. груп

лютий
2022

ЦК української мови та
літератур

4
5

6

7

8

9

10
11
12
13
14

15

16

Проведення тематичного заходу до Дня Святого
Миколая «Щоб у кожній хаті – всі були багаті!
Щоб у кожнім домі всі жили в любові!»
Проведення студентської науково-практичної
конференції гуманітарного напрямку «Подорож
Сполученим королівством Великої Британії та
Північної Ірландії»
Проведення виховного заходу «Англомовні
запозичення в українській мові»

Проведення тематичних бесід:
-Конфлікти у житті;
- Вчимося толерантному спілкуванню;
- Поганому слову – бій;
- Шлях до самореалізації, або як стати
особистістю.
Проведення студентської науково-практичної
конференції
гуманітарного
напрямку
до
Міжнародного дня рідної мови.
Проведення виховного заходу «Одяг, мода та
традиції у ХХ – ХХІ ст. у країнах Європи»
Проведення конкурсу стіннівок щодо вшанування
пам’яті Т.Г. Шевченка.
Проведення тематичного заходу до річниці
трагедії Чорнобильської трагедії.
Проведення тематичного виховного заходу
«Обряди та звичаї українців з давнини до
сьогодення»
Участь у тематичних акціях
- Молодь проти насильства;
- Ми разом;
- Антинаркотик;
- З вірою в серці;
- В родинному колі;
- Життя без паління та інші.

Проведення виховних годин у навчальних
групах за загальною тематикою:
- Роль жінки у розвитку суспільства.
- Впровадження електронних підручників та
словарів.
- Здоровий спосіб життя.
- Держава потребує професіоналів.
- Як отримати блискучу пам’ять.

березень
2022
березень
2022
квітень
2022

ЦК української мови та
літератури
класні керівники
навчальних груп

травень
2022

класні керівники
навчальних груп

протягом
навч. року

кл. керівники навч. груп
зав.віділеннями

протягом
навч.року

10

ЦК іноземних мов

заст. директора з НВРтаСЗ
кл. керівники навч. груп,

3

1

17

1

2

3

4

5
6

7
8
9

10

11
12
13

5
3
4
2
Проведення «Годин психолога» за
тематикою:
-Самооцінка та її вплив на особистість;
-Шляхи, форми та методи адекватного
вирішення конфліктної ситуації;
практичний психолог,
-Відносини з однолітками та соціальна
протягом
класні керівники
року
компетентність;
навчальних груп
-Феномен групового тиску;
-Сходинки вершини «Я»;
-Усвідомлений контроль власних міркувань
та емоцій;
-Відверта розмова.
V. Екологічне виховання
Мета:виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;
ознайомлення з екологічним законодавством, налаштовувати студентів на пошуки
шляхів вирішення екологічних проблем.

Організація та проведення комплексних заходів,
спрямованих на формування екологічної
культури особистості, виховання нетерпимого
ставлення до тих, хто завдає шкоди природі
Проведення комплексних заходів з впорядкування та благоустрою, систематичним доглядом за
зеленими насадженнями дендропарку
„Студентський”
Підтримка державних, обласних та районних
акцій щодо поліпшення та збереження
навколишнього природного середовища
Проведення виховних годин за загальною
тематикою:
- Всесвітній День моря;
- День довкілля;
- Всесвітній День тварин.
- Всесвітній День дикої природи.
Організація екскурсії в Національний
дендрологічний парк «Софієвка»

постійно

педагогічний колектив
коледжу

протягом
навч.року

зав. відділеннями
кл. керівники навч. груп

протягом
року

завідуючі відділеннями
заст. директора з НВР ТА
СЗ

протягом
навч. року

завідуючі відділеннями
кл. керівники навч. груп
актив екологічного патруля

вересень
2021

Участь у міжнародній акції Всесвітнього дня
прибирання «World cleanup day»

вересень
2021

Організація, проведення та участь у студентських
науково-практичних екологічних конференціях
на актуальну тематику
Організація екскурсії в Національний природний
парк «Тузловські лимани»

за
окремим
планом
жовтень
2021

Організація відвідування притулку безхатніх
тварин «Ковчег» до Дня домашніх тварин

листопад
2021

Проведення студентської науково-практичної
конференцій гуманітарного напрямку
«Хімічний склад гігієнічних і косметичних
засобів, як апоказник токсичності».
Організація і проведення фотовиставок
екологічної тематики у коледжі
Проведення виховної години «Марш парків»
у навчальних групах коледжу.
Залучення студентів коледжу до щорічної
Всеукраїнської акції «Посади дерево»
11

за
окремим
графіком
1 раз на
семестр
квітень
2022
квітеньтравень
2022

викладачі ЦК спец. 101
Екологія, класні керівники
викладачі ЦК спец. 101
Екологія, рада студентського самоврядування
викладачі екології
Викладачі ЦК спец. 101
Екологія
викладачі ЦК спец. 101
Екологія, рада студентського самоврядування
ЦК загальноосвітнього
циклу
ЦК спеціальності 101
Екологія
кл. керівники навч. груп
заст. директора з НВР ТА
СЗ
кл. керівники навч. груп

1
14
15

16

2
Організація і проведення заходів до
Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля
Проведення виховного заходу «Охорона
навколишнього середовища»
Проведення виховних годин у навчальних
групах коледжу: «Екологічні проблеми
Чорного моря», «День Сонця», «Міжнародний день птахів», «Всесвітній день Землі».

3
квітень
2022
квітень
2022
протягом
року

17

Проведення студентської науково-практичної
конференцій «Друге життя відходів»

18

Організація екскурсії на Куяльницький лиман
VІ.

за
окремим
графіком
червень
2022

4
ЦК спец. 101 Екологія,
класні керівники

5

ЦК іноземних мов

кл. керівники навч. груп

ЦК спеціальності 101
Екологія
ЦК спеціальності 101
Екологія

Художньо –естетичне виховання

Мета : формування у студентів естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських
народних традиціях та кращих надбаннях світової культури.

1

2

Організація та проведення комплексних заходів
щодо формування у студентської молоді
естетичних поглядів та смаків, посилаючись на
народну естетику та кращі надбання цивілізації.
Залучення студентів коледжу до збору та
поповнення новими експонатами, оновлення
експозиції музею коледжу.

постійно
протягом
навч. року

3

Проведення «Дня відкритих дверей» коледжу
з виступом учасників студентської художньої
самодіяльності.

4

Відпрацювання організаційно-практичних
заходів щодо підготовки до обласного конкур-

за
окремим
планом
ІІ семестр

су художньої самодіяльності «Студентська весна»
5
6

7

8
9

10

протягом
навч. року
протягом
навч.року

Організація відвідування одеських театрів,
філармонії, музеїв, виставок.
Організація відвідування студентами музею
коледжу, музею і кафедр ОНАХТ.
Організація відвідування студентами культурномасових заходів у місті Одеса, зустрічей з
письменниками, акторами, діячами культури та
мистецтва.
Проведення квесту з географії для студентів І
курсу
Організація і проведення виставки творчих робіт
«Золота осінь».
Проведення виховного заходу до
Міжнародного Дня студента.

Проведення студентської науково-практичної
конференції гуманітарного напрямку до
111
«Термоядерний синтез, енергія майбутнього»
для студентів І і ІІ курсів.
Організація та проведення щорічного
12

урочистого вручення дипломів студентам –
випускникам 2022 року.
12

протягом
навч. року

педагогічний колектив
коледжу
заст. директора з НВРтаСЗ
викл. мови і літератури
кл. керівники навч.груп
заст. директора з НВРтаСЗ
кл. керівники навч. груп
завідуючі відділеннями
заст. директора з НВРтаСЗ
кл. керівники навч. груп
зав. відділеннями
заст. директора з НВРтаСЗ
кл. керівники навч. груп
заст. директора з НВРтаСЗ
кл. керівники навч. груп
заст. директора з НВРтаСЗ
кл. керівники навч. груп
зав. бібліотекою

жовтень
2021
жовтень
2021
листопад
2021

ЦК суспільних дисциплін,
класні керівники
викладачі циклової комісії
економічних дисциплін
заступник директора з НВР
та СЗ,
рада студентського
самоврядування

грудень
2021

ЦК загальноосвітнього
циклу

лютий,
червень
2022

заступник директора з НВР
та СЗ,
рада студентського
самоврядування

2

1
12

Проведення виховного заходу до Міжнародного
жіночого дня.

13

Проведення виховного заходу до Дня Перемоги
над нацизмом.

квітень травень
2022
травень
2022

Організація та проведення щорічного Конкурсу
14

«Місс-ФКНТІІС».

15

Організація екскурсій навчальних груп коледжу
до:
- Одеського археологічного музею,
- Літературного музею м. Одеси,
- Антропологічного музею ОНУ.

3
березень
2022

за планами
виховної
роботи
циклових
комісій

4
заступник директора з НВР
та СЗ,
рада студентського
смамоврядування
заступник директора з НВР
та СЗ,
рада студентського
самоврядування
заступник директора з НВР
та СЗ,
рада студентського
самоврядування
заст. директора з НВРтаСЗ
керівники груп
завідуючі відділеннями,
ЦК мов та літератур,
викладачі іноземної мови

VІІ.Трудове виховання
Мета: удосконалення навичок самостійної роботи, розвиток інтересу
до майбутньої професії.
1

2

Організація ремонтних робіт у кімнатах
гуртожитків силами студентів коледжу.

3

Підготовка приміщень навчальних корпусів
коледжу до нового навчального року.

4

5

6

7

протягом
навч. року

Організація самообслуговування в гуртожитках.

Проведення науково-практичних студентських
конференцій, конкурсів рефератів, виставок
студентської творчості.
Проведення роз’яснювальної роботи зі студентами коледжу щодо існування ринку праці і про
вимоги до вмінь і навичок випускників коледжу в
умовах складних ринкових відносин.
Проведення тематичних виховних години за
темами:
- «Професія, яку я обрав»;
- «Етика ділових відносин»;
- «Навчися планувати свій день»;
- «Сучасні спеціалісти – якості, підвищення
кваліфікації»;
- «Історія коледжу в судьбах людей»
Залучення студентів коледжу до занять у гуртках
технічної творчості.

13

вересень
2021
травень
червень
2022
вересень
2021
червень
2022
за
окремим
планом

кл. керівники навчальних
груп, вихователі
гуртожитків
адміністрація гуртожитків
заст. директора з НВРтаСЗ
завідучі відділеннями
кл. керівники навч. груп
заст. директора з НВРтаСЗ
завідуючі відділеннями
кл. керівники навч. груп
голови ЦК

за
окремим
планом

заступник директора з
НВтаПР, класні керівники
навчальних груп

протягом
навч.року
за планами
роботи кл.
керівників
навч.груп

класні керівники
навчальних груп

вересень
листопад
2021

зав. навч. лабораторіями
викладачі спецдисципл.

5

1

2

8

9

10

11

Проведення роз’яснювальної роботи зі студентами щодо виконання заходів з економії та дбайливого ставлення до знарядь праці та енергоносіїв
Залучення студентів коледжу до проведення
системних заходів з профорієнтаційної роботи за
місцями постійного проживання їх та їхніх родин.
Організація заходів щодо залучення студентів
коледжу для прибирання аудиторій, закріплених
ділянок на території «Дендропарку
«Студентський».
Організація екскурсій для студентів на підприємства газонафтопромислового та енерго-постачального комплексу України, сфери обслуговування

3

4

протягом
навч. року

майстри в/н
зав. майстернями
кл. керівники навч. груп

протягом
навч. року

заст. директора з НВРтаСЗ
завідуючі відділеннями

протягом
навч. року
весь
період
навчання

завідуючі відділеннями
кл. керівники навч. груп

голови ЦК

VІІІ. Фізичне виховання
Мета: подальший розвиток особистості студента, у випадку необхідності –
корекція її окремих якостей;
формування студентського колективу, заснованого на повазі до здорового
способу життя.
1

2
3
4
5
5

6
7

8

Організація практичних заходів по лікувальнопрофілактичному контролю за станом здоров’я,
фізичним розвитком та стану фізичної підготовки
студентів коледжу.
Проведення профілактичного медичного огляду
студентів коледжу.
Організація медичного і санітарного контролю за
станом здоров’я студентів коледжу.

Підготовка спортивних майданчиків коледжу
до навчального року.
Організація та проведення спортивних заходів, присвячених Олімпійському тижню в
Україні.
Організація і проведення заходів з нагоди
Дня фізичної культури і спорта.
Виконання практичних заходів за напрямком
національної стратегії з оздоровчої рухової
активності Україні «Рухова активність –
здоровий спосіб життя – здорова нація!
Проведення спартакіади коледжу з:
-осіннього легкоатлетичного кросу;
-шахів;
-шахмат;
-настольного тенісу;
-волейболу;
-баскетболу;
-футболу;
-весняного легкоатлетичного кросу;
-гандболу.
Виконання практичних заходів щодо пропаганди
здорового способу життя серед студентів
коледжу.

14

протягом
навч. року

керівник ФВ
відповідальна особа

за окремим граф.

відповідальна особа
кл. керівники навч. груп

постійно

відповідальна особа

вересень
2021

керівник фізвиховання

вересень
2021

керівник фізвиховання

вересень
2021
протягом
навчально
го року
протягом
навч. року
за планом
облради
ФК

протягом
навч. року

керівник фізвиховання

керівник фізвиховання

керівник фізвиховання

кл. керівники навч. груп
відповідальна особа
заст. директора з НВРтаСЗ

5

15

