ЗМІСТ
1.Організаційно-методичне забезпечення соціально-гуманітарної роботи
№ з/п

Зміст роботи

Термін
проведення

Відповідальні

1.

Призначення кураторів в групах нового набору 20.08.18

Літовка О.П.

2.

Затвердження планів СГР в академічних
групах, плану вихователя гуртожитку,
соціального педагога, практичного психолога

30.08.18

Літовка О.П.

3.

Затвердження графіків організації екскурсій по 30.08.18
музейному комплексу коледжу, по визначним
містам малої Батьківщини

Літовка О.П.

4.

Затвердження графіків соціально 30.09.18
педагогічного супроводу кураторами груп
неповнолітніх студентів за місцем проживання
під час навчання

Літовка О.П.

5.

Організація процедури страхування студентів
коледжу

Літовка О.П.

6.

Затвердження графіків анонсованих засідань
До 23.08.18
студентської ради молодіжного медіацентру
студентів.
Затвердження плану спільної роботи коледжу із Жовтень 2018 р.

7.

До 01.10.18

відділом кримінальної міліції, юстиції, відділу
у справах дітей, молоді та спорту.
8.
9.

Організація діяльності ради СГР.
Організація роботи щодо заселення студентів
до гуртожитку коледжу

До 23.08.18 р
25 – 26.08.18 р.

Літовка О.П.
Літовка О.П.
Чурілова В.Є.
Голова Ради СГР
Літовка О.П.
Вихователь

10. Дослідження психологічного клімату в
академічних групах, адаптації студентів нового
набору до умов навчального закладу
11. Затвердження соціального паспорту коледжу

Згідно з програмою Практичний
адаптації студентів психолог
нового набору
Вересень-2018р.
Чурілова В.Є.

12. Соціальне інспектування студентів соціально
незахищених категорій, організація
психологічного й соціально-педагогічного
супроводу студентів, які мають соціальні
статуси тимчасово переміщених осіб, дітей
службовців АТО

Вересень-2018р.

13. Моніторинг визначення рівня сформованості Жовтень-2018р.
громадянської позиції майбутніх фахівців ( І – І
V курси)

Чурілова В.Є.
Куратори
академічних груп

Чурілова В.Є.

2. Сприяння розвитку у студентів почуття патріотизму, шанобливого
ставлення до українських культурно-історичних цінностей
№ з/п
1.




Зміст роботи

Термін
проведення

Відповідальні

Заходи щодо увічнення пам’яті захисників
України:
Акція «Покладання квітів» до Дня
партизанської слави

Вересень

Проведення заходів «На варті миру і свободи – Грудень
сини незламного народу», «Лицарський турнір»
до відзначення Дня захисника України; Дня
Збройних сил України.

Живогляд С.В.
Брюховецька О.А.
Мурсамітова І.А.
Ляшенко В.В.
Сліпецький В.П.
Чурілова В.Є.




2.

3.

-

Участь у заходах, присвячених річниці
Перемоги над нацизмом у Європі та завершення За планом СГР
Другої світової війни.

Літовка О.П.,
Живогляд С.В.

Зустрічі
з волонтерами,
учасниками бойових
дій Постійно
Функціонування
музейного
комплексу
вколеджу
зоні АТО
Презентація
експозицій
у
музеях
та До 30.09.2018 р.
лабораторіях коледжу, присвячених 80-й
річниці з дня заснування навчального закладу
Відзначення подій державотворення:
27-річчя Незалежності та 22-ї річниці
Конституції України:

Завідувачі кабінетівмузеїв, куратори груп

Урочиста лінійка-флешмоб «Українці – ми 24.08.2018 р.
єдина сім’я»

Гуцкало О.О.
Мурсамітова І.А.

Оформлення
тематичного
медійноінформаційного контенту на інформаційній
платформі навчального закладу

Чурілова В.Є.

-

Відзначення пам’ятних дат:
-

Організація заходів до Дня міста Лисичанськ

Сергієнко Н.В.
Гарбузюк Т.В.

Організація заходів до 100-річчя від Дня Згідно плану СГР Ляшенко К.І.,
народження українського педагога-гуманіста,
викладачі ц.к.
публіциста, письменника, В. Сухомлинського.
загальної й
дошкільної педагогіки

4.

7.

8.

Організація національно – патріотичних та
екологічних справ:
- «День чистих берегів»
- «День довкілля»
- Еколого-патріотичний марш «Чистота рідної
землі»
Відзначення 77-ї річниці трагічних подій
Бабиному Яру:
ІПГ «Болючі рани історії мого народу»
Тематичні заходи, присвячені Дню фізичної
культури і спорту
«Загальноколеджний лонгмоб - 2018»

9.

Серпень-жовтень Студпарламент
2018 р.,
Шевирьова І.Г.
квітень 2018 р
Шевирьова А.Г.

у Вересень 2018 р

Протягом року
Згідно з планом
заходів

Змагання до Міжнародного дня фізичної
культури і спорту
Відзначення 74-ї річниці визволення України Жовтень 2017 р
від нацистських загарбників

ІПГ «Тернистими шляхами перемог»
10. Заходи по вшануванню жертв Голодоморів в Листопад 2018 р
Україні:
ІПГ «Сповідь пшеничного колоска…»;
Акція «Запали свічку пам’яті»
11. Відзначення річниць революцій часів
Листопад 2018 р
незалежної України – Помаранчевої, Революції Лютий 2019 р
на граніті, Революції Гідності

Пивоварова Г.С.
Шевирьова А.Г.

Ляшекно В.В.
Викладачі ц.к.
фізичного виховання

Бахмет М.Ю.

Брюховецька О.А.

Хомич О.М.
Пивоварова Г.С.
Мурсамітова І.А.

12. Створення телекомунікаційних проектів у Грудень 2018 р
межах ІІІ Обласного конкурсу-огляду
електронних проектів краєзнавчого напряму
«Єдина і сильна»
13. Участь та організація конкурсів:
- 1 етапу Міжнародного мовно-літературного
Протягом року
імені Тараса Шевченка,;
- 1 етапу Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика

Голова Ради СГР

14. Функціонування освітньої локації
Протягом року
Лисичанського педагогічного коледжу
національно-патріотичного спрямування
,,Україна – це Я”
15. Пропаганда плеяд проектів національноПротягом року
патріотичної тематики: ,,Скарби твої безцінні,
Україно”, ,,Бренд ,,Україна” , ,,Єдина і сильна”

Голова Ради з СГР,
керівники
академічних груп

16

Функціонування інформаційно-аналітичного
майданчика Центру молодіжних ініціатив
коледжу

Протягом року

Севастянова О.А.

Автори проектів

Голова Ради СГР

3. 3береження й розвиток корпоративної культури, що базується на кращих
традиціях і здобутках коледжу
№
з/п

Зміст роботи

1. Реалізація підготовчих заходів до проведення
щорічних традиційних конкурсів і фестивалів:
1.
2.
3.

Термін
проведення

Відповідальні

Згідно програми

– Фестивалю повітряних зміїв «Мирне небо
Донбасу»;

Осіпов І.В.,
Демченко П.Є

– Регіонального літературно-краєзнавчого конкурсу
«Солов’їні далі»;

Севастянова О.А.

4.
5.

– Культурно-просвітницького регіонального
фестивалю творчої молоді «Сузір’я колискової
Донбасу».
2. Проведення «Годин корпоративної культури»

Мурсамітова І.А
Згідно плану СГР

Куратори груп

3. Формування цілісної інформаційної бази випускників Листопад коледжу різних років з розміщенням на Інтернетберезень
сайтах

Тур А.М.
Шевирьова І.Г.

5. Функціонування на базі музею українознавства
За планом
лабораторії «Мовна палітра Луганщини»
6. Організація традиційних екологічних акцій:
Протягом року
«Березовий гай», «Алея туй», «Екологічний
фотоконкурс» тощо. «День Землі», «Я плекаю красу
України»
7. Функціонування гуртків і секцій «Молодіжного медіа- Протягом року
центру» коледжу

Шуліка Л.В.

9. Організація масових заходів:

Куратори груп,
керівники гуртків і
секцій «Молодіжного
медіа-центру»
коледжу

 Інавгурація першокурсників;
 «День працівника освіти»;
 Урочистий концерт, присвячений Міжнародному
Жіночому Дню;
 Загальноколеджне свято «Масляна»;
 Новорічне шоу;
 Конкурсна програма «Пан і панночка-слобожаночка 2019» тощо.

Згідно плану

Шевирьова І.Г.

Керівники напрямів

4. Сприяння розвитку всебічно розвиненого, інтелігентного, соціально
активного громадянина
№
з/п

Зміст роботи

Термін
проведення

Відповідальні

1. Проведення загальних зборів студентів:
«Права і обов’язки студентів коледжу»

Вересень

Завідувач денного
навчання

2. Ознайомлення студентів 4 курсів з правами та
обов’язками молодих спеціалістів

Березень

Шевирьова І.Г.

3. Розглядання питань профілактики правопорушень на За планом СГР
засіданнях ради з СГР

Літовка О.П.

4. Робота центру саногенного мислення на базі
гуртожитку

За планом
гуртожитку

Пивоварова Г.С.

5. Ведення індивідуальних карток на студентів, що
складають групу ризику

За потребою

Хомич О.М.

6. Спільна робота коледжу та служби у справах дітей
З жовтня
Лисичанської міськради з питань превентивного
виховання, попередження раннього правопорушення

Логвіненко С.В.,
Літовка О.П.

7. Упровадження Програми по формуванню правової Постійно
свідомості
та
правової
культури
студентів
Лисичанського педагогічного коледжу

Викладачі суспільних
дисциплін,; куратори
академічних груп

8. Розробка
Перспективної
програми
діяльності Вересень -2018 р.
спортивного клубу коледжу СК „ЛПК” на 20182019 н.р.
9. Упровадження «Теки персональних даних» до змісту Постійно
оновленої програми адаптації студентів нового набору
(в межах діяльності кураторів академічних груп)
10. Забезпечення своєчасного підвищення кваліфікації
Постійно
керівників творчих та спортивних секцій коледжу

Керівник фізичного
виховання

11 Функціонування студентської платформи молодіжних
ініціатив у форматі роботи інформаційноПостійно
аналітичного майданчика, «дошки обміну думками

Голова студентського
парламенту коледжу

Психолог та
соціальний педагог
коледжу
Адміністрація
коледжу

5. Сприяння безперешкодному доступу студентів соціально незахищених
категорій (у т.ч. внутрішньо переміщених осіб та осіб, що постраждали в
результаті проведення АТО на Донбасі) до якісного навчання, побуту,
дозвілля, всебічного гармонійного розвитку
№
з/п.
1

2

3
4

5

Зміст роботи

Термін
Відповідальні
виконання
Вивчення контингенту коледжу з метою виявлення Вересень 2018р. Соціальний
дітей пільгових категорій та студентів «групи
педагог, психолог
ризику»
коледжу,
куратори
академічних груп
Соціально-психологічний
супровід
соціально Протягом року
Соціальний
незахищених студентів
педагог, психолог
коледжу,
куратори
академічних груп
Залучення соціально незахищених студентів до Протягом року
Куратори
участі в позанавчальній діяльності коледжу
академічних груп
Сприяння
забезпеченню
майнових
гарантій Протягом року
Соціальний педагог
студентам соціально незахищених спільно із
відповідними службами міста та області,
волонтерськими та благодійними організаціями.
Індивідуальна (психологічна, педагогічна, правова, Протягом року
Практичний
волонтерська тощо) робота із внутрішньо
психолог
переміщеними особами та тими, що проживають на
тимчасово
окупованій
території
щодо
попередження психологічних утисків та з метою
розвитку адаптаційних якостей
6.

№
з/п.
1.

2.
3.

4.

5.

Розвиток системи студентського самоврядування
Зміст роботи

Проведення звітно-виборчої конференції
студентського парламенту.
Вибори голови студентського парламенту
Участь активу студентського парламенту у
засіданнях педагогічної ради
Співпраця з громадськими організаціями міста,
області, держави
Залучення органів студентського самоврядування
коледжу
до
співпраці
з
міжнародними
представництвами правових, соціальних рухів,
Платформою української документалістики тощо
Включення студентського самоврядування коледжу
до роботи всеукраїнських проектів: «Молодіжна
столиця України», «Фестиваль думок» тощо.

Термін
виконання
Вересень 2018

Відповідальні
Ляшенко К.І.
Голова ОСС

За планом

Літовка О.П.

Постійно

Голова
студпарламенту

Протягом року

Координатор
студентського
парламенту
коледжу
Координатор
студентського
парламенту
коледжу

Протягом року

7. Реалізація завдань екологічного становлення особистості
№
з/п

Зміст роботи

Продовження спільної роботи з екологічним клубом Протягом року
«Еко-світ» м. Кремінна

Шевирьова І.Г.

2.

Організація традиційних екологічних акцій «Посади Протягом року
дерево», «Толока», «Квітучий сад», «День Землі», «Я
плекаю красу України»
Участь у Всеукраїнських екологічних акціях «Чисте Протягом 2018довкілля України» , «День Землі»
2019 рр.

Шевирьова І.Г.

Організація віртуальних виставок та експозицій до
знаменних дат

Протягом 20182019 рр.

Медіа-центр

5.

Організація функціонування роздільного збору
сміття

Протягом 20182019 рр.

Студентський
парламент

6.

Участь в ініціативах, пов’язаних з екологізацією
освіти, природоохоронними ресурсами

Протягом 20182019 рр.

Студентський
парламент

7.

Проведення екологічних тренінгів

Протягом 20182019 рр.

Психолог коледжу

№
з/п
1.

2.
3.

№
з/п

Створення належних умов для адаптації випускників коледжу до сучасного
ринку праці та стимулювання мотивації до трудової діяльності
Зміст роботи

Термін
проведення
Функціонування
Комісії
щодо
сприяння Постійно
працевлаштуванню студентів та випускників
коледжу
Створення відділу моніторингу якості професійної Травень
освіти студентів
Проведення психологічних тренінгів «Шок Грудень
професійного старту»
9.

5.

Студентський
парламент

4.

8.

3.
4.

Відповідальні

1.

3.

1.
2.

Термін
проведення

Відповідальні
Комісія з
працевлаштування
Комісія з
працевлаштування
Психолог коледжу

Фізичне становлення особистості
Назва заходу

Спортивно – масові заходи
Спортивне свято
Військово-прикладні змагання,
присвячені Дню збройних сил
України
«Ігри патріотів»
Фестиваль груп підтримки
Змагання зі спортивних ігор
Чемпіонат ЛПК з футболу серед
юнаків

Учасники

Термін
проведення

Студенти, запрошені гості
Студенти, гості

Вересень
Грудень

Студенти, гості
Студенти, гості

Жовтень
Квітень

Студенти

Вересень

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30

Чемпіонат ЛПК з футболу серед
дівчат
Кубок коледжу з футболу серед
юнаків
Чемпіонат коледжу з міні-футболу
серед юнаків
Чемпіонат коледжу з міні-футболу
серед дівчат
Чемпіонат коледжу з волейболу серед
дівчат
Чемпіонат коледжу з волейболу серед
юнаків
Чемпіонат коледжу з баскетболу
серед дівчат
Чемпіонат коледжу з баскетболу
серед юнаків
Настільний теніс - першість коледжу
серед юнаків
Настільний теніс - першість коледжу
серед дівчат
Бадмінтон - першість коледжу серед
юнаків
Бадмінтон - першість коледжу серед
дівчат
Чемпіонат ЛПК з футболу серед
юнаків (весна)
Чемпіонат ЛПК з футболу серед
дівчат (весна)
Змагання з легкої атлетики
Загальноколеджний пробіг
«Лонгмоб-2018»
Першість коледжу з легкої атлетики
(осінь)
Кубок коледжу з легкоатлетичного
кросу (осінь)
Першість коледжу з легкоатлетичних
метань
Першість коледжу з легкої атлетики
(весна)
Чемпіонат ЛПК з легкоатлетичного
кросу (весна)
Пробіг «SPORT LIFE-Лисичанськ»
Змагання з окремих видів спорту
Першість коледжу з шахів серед
дівчат
Першість коледжу з шахів серед
юнаків
Першість коледжу з шашок серед
дівчат
Першість коледжу з шашок серед
юнаків

Студенти

Вересень

Студенти

Жовтень

Студенти

Листопад

Студенти

Листопад

Студенти

Лютий

Студенти

Лютий

Студенти

Лютий

Студенти

Лютий

Студенти

Жовтень

Студенти

Жовтень

Студенти

Березень

Студенти

Березень

Студенти

Квітень

Студенти

Квітень

Студенти

Серпень

Студенти

Вересень

Студенти

Вересень

Студенти

Жовтень

Студенти

Квітень

Студенти

Квітень

Студенти

Травень

Студенти

Жовтень

Студенти

Жовтень

Студенти

Жовтень

Студенти

Жовтень

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Першість коледжу зі стрільби серед
Студенти
Листопад
юнаків
Першість коледжу зі стрільби серед
Студенти
Листопад
дівчат
Першість коледжу з лижних
Студенти
Січень
перегонів серед юнаків
Першість коледжу з лижних
Студенти
Січень
перегонів серед дівчат
Першість коледжу з настільного
Студенти
Грудень
хокею серед юнаків
Першість коледжу з настільного
Студенти
Грудень
хокею серед дівчат
Першість коледжу з гімнастики
Студенти
Квітень
серед дівчат
Першість коледжу з гімнастики
Студенти
Квітень
серед юнаків
Першість коледжу з дартсу серед
Студенти
Грудень
дівчат
Першість коледжу з дартсу серед
Студенти
Грудень
юнаків
Міські та регіональні змагання на
базі ЛПК
Першість міста з лижних перегонів
Студенти ВНЗ І-ІІр.а.
Січень
серед юнаків
Першість міста з лижних перегонів
Студенти ВНЗ І-ІІр.а.
Січень
серед дівчат
Першість міста з біатлону серед
Студенти ВНЗ І-ІІр.а.
Січень
юнаків
Першість міста з біатлону серед
Студенти ВНЗ І-ІІр.а.
Січень
дівчат
«ХІІ регіональний турнір з
Команди ДЮСШ, ЗОШ,
Березень
баскетболу пам’яті В.С. Байракова
ВНЗ за запрошенням
серед дівчат»
«ХІІ регіональний турнір з
Команди ДЮСШ, ЗОШ,
Березень
баскетболу пам’яті В.С. Байракова
ВНЗ за запрошенням
серед юнаків»
Першість міста з бадмінтону серед
Студенти ВНЗ І-ІІр.а.
Квітень
юнаків
Першість міста з бадмінтону серед
Студенти ВНЗ І-ІІр.а.
Квітень
дівчат
Першість міста з шахів серед дівчат
Студенти ВНЗ І-ІІр.а.
Жовтень
Першість міста з шахів серед юнаків Студенти ВНЗ І-ІІр.а.
Жовтень
Першість міста з шашок серед дівчат Студенти ВНЗ І-ІІр.а.
Жовтень
Першість міста з шашок серед
Студенти ВНЗ І-ІІр.а.
Жовтень
юнаків
Першість міста з настільного тенісу
Студенти ВНЗ І-ІІр.а.
Листопад
серед дівчат
Першість міста з настільного тенісу
Студенти ВНЗ І-ІІр.а.
Листопад
серед юнаків
ІІ. Обласна зональна спартакіада серед ЗВО І-ІІ рівнів акредитації – згідно положення.
ІІІ. Спартакіада університету серед студентів – згідно положення.

10. ЗАГАЛЬНОКОЛЕДЖІ ЗАХОДИ
Захід
Відзначення Дня державного прапора
та 27-ї річниці Незалежності України
Лонг-моб – 2018
Спортивне свято «Храм оптимізму і
бадьорості»
«Коледж. Шанс. UA: інавгурація
першокурсників»
Урочистості, присвячені Дню
працівників освіти «Палай для того,
щоб світити!»
«Ігри патріотів» – спортивнопатріотична справа до Дня Захисника
України
Організація загальноколеджного дня
самоврядування, присвяченого
відзначенню Міжнародного дня
студента
Педагогічний КВК «Битва титанів»
Захід «На варті миру і свободи – сини
незламного народу», «Лицарський
турнір» до Дня Збройних Сил України
Новорічне шоу

Виїзна акція до захисників України,
приурочена до відзначення Дня
Соборності України
День ушанування пам’яті Героїв
Небесної Сотні
«Масниця іде – весну веде»
«Пан і панночка-слобожаночка - 2019»
Регіональний фестиваль «Сузір’я
колискової Донбасу»
День пам’яті і примирення
Всесвітній День вишиванки
Урочистості, присвячені випускникам
коледжу

Термін
І СЕМЕСТР
24.08.2018 р.
30.08.2018 р.
06.09.2018 р.
24.09.2018 р.
04.10.2018 р.

Відповідальні
Гуцкало О.О.
Мурсамітова І.А.
Ляшенко В.В.
Ляшенко В.В., викладачі ц.к.
фізичного виховання
Мурсамітова І.А.,
Гарбузюк Т.В.
Брюховецька О.А.,
Мурсамітова І.А.

11.10.2018 р.

Ляшенко В.В.

15.11.2018 р.

Студентський парламент коледжу

29.11.2018 р.
06.12.2018 р.

Ігнатуша А.Л.
Сліпецький В.П.,
Брюховецька О.А.

27.12.20418 р.

Гуцкало О.О.,
Шевирьова А.Г.

ІІ СЕМЕМСТР
22.01.2019 р.

Гарбузюк Т.В., студентський
парламент коледжу

18.02.2019 р.

Хомич О.М., Пивоварова Г.С.

Березень-2019 р.
07.03.2019 р.
Квітень-2019 р.

Сергієнко Н.В., Гарбузюк Т.В.
Гарбузюк Т.В., ,Ляшенко К.І.
Літовка О.П.

08.09.2019 р.
16.05.2019 р.
Червень-2019 р.

Мурсамітова І.А.,
Брюховецька О.А.
Гарбузюк Т.В., Гуцкало О.О.
Мурсамітова І.А.,
Севастянова О.А.

11. ПЛАН РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
Практичний психолог коледжу своєю діяльністю забезпечує соціальний і
психологічний супровід навчально-виховного процесу.
Основною метою діяльності практичного психолога є підвищення ефективності
педагогічного процесу, розвиток і формування зрілої професійно орієнтованої
особистості, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх учасників
навчально-виховного процесу.
Основними завданнями діяльності практичного психолога є:
- підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу,
гуманізація стосунків у студентському та викладацькому колективах;
- сприяння повноцінному розвитку особистості студентів, створення умов для формування
в них мотивації до самовиховання й саморозвитку;
- забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного
процесу на основі вивчення його психолого-педагогічних особливостей;
- профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку
студентів.
Основними видами діяльності є:
- діагностика – психологічне обстеження студентів, їхніх груп та колективів, моніторинг
змісту і умов індивідуального розвитку студентів, визначення причин, що ускладнюють їх
розвиток навчання;
- корекція – організація психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у
психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та
правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально
корисної життєвої перспективи;
- реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги студентам, які перебувають у
кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф; тих,
що перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою
адаптації до умов навчання й життєдіяльності;
- профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному та особистісному
розвитку, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчальновиховному процесі, попередження у студентському середовищі явищ наркоманії,
алкоголізму, расової і соціальної нетерпимості, суїцидів, аморального способу життя;
- прогностика – розробка й застосування моделей поведінки групи та особистості в різних
умовах, проектування змісту й напрямів індивідуального розвитку студентів і складання
на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових
відносин.
Діяльність практичного психолога включає такі основні напрями:
- консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з
питань навчання, виховання й розвитку студентів;
- просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в коледжі,
участь у профорієнтаційних заходах для старшокласників і студентів з метою надання їм
допомоги у свідомому виборі професії та побудові життєвої стратегії;
- психологічне забезпечення навчально-виховного процесу коледжу, виявлення
обдарованих студентів, визначення причин неуспішності та незадовільної поведінки,
психологічний супровід студентів, що потребують особливої уваги викладачів і кураторів
академічних груп, робота щодо адаптації студентів до навчання;
- превентивне виховання (через засоби масової інформації, під час навчальної діяльності,
в рамках навчальних програм або як окремого предмету), метою якого є формування у
студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я;
профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності.

І. ПСИХОДІАГНОСТИЧНА РОБОТА
№ з/п

Зміст роботи

1.

Діагностика адаптаційних проблем студентів

2.
3.

Діагностика мотивації до навчання студентів
Діагностика міжособистісних стосунків у
вимірі «Студент-викладач», «Студенткуратор»
Діагностика професійної спрямованості
особистості молодих викладачів
Діагностика рівня розвитку педагогічних
здібностей

4.
5.

6.
7.
8.

Діагностика пізнавальної сфери студентів з
проблемами в навчанні
Соціометричні дослідження в групах нового
набору
Визначення студентів «групи ризику» за
показниками:
- Девіантна поведінка,
- Низький рівень успішності навчання,
- Емоційно-нестійкі особи,
- Студенти особливих соціальних
категорій населення (напівсироти,
сироти, малозабезпечені, багатодітні,
позбавлені батьківського піклування)

Термін
проведення
серпень,
вересень
жовтень
листопад

Контингент
1 курси
1-2 курси
2-4 курси

січень

викладачі

березень

студенти
випускних
курсів
студенти
(вибірково)
1 курси

За запитом
Квітеньтравень
протягом
року

студенти
коледжу

ІІ. КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ТА РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА
№ з/п
1.
2.
3.
4.

Зміст роботи
Первинні соціально-психологічні тренінги
знайомства
Тренінг «Формування лідерських та
організаційних якостей»
Семінар-тренінг «Як позбутися синдрому
емоційного вигоряння викладачів»
Тренінгові заняття з розвитку уваги та
пам'яті

Термін
проведення
вересень
жовтень
листопад
протягом І
семестру

5.

Семінар-тренінг усвідомленого батьківства

грудень

6.
7.

Семінар-тренінг зняття емоційної напруги
Тренінг «Засоби безконфліктної взаємодії»

березень
березень

Контингент
1 курси
студенти 2-4
кусів
викладачі
студенти групи
ризику
вибірково
студенти 1, 2
курсів,
студенти
гуртожитку
викладачі
студенти
коледжу

№ з/п
1.

ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА
Зміст роботи
Термін
проведення
Психологічні особливості студентського віку вересень
та адаптаційні проблеми

2.

Психологічні труднощі у навчанні студентів
1 курсів

вересень

3.

Семінар «Психологічна безпека освітнього
середовища»
Заходи для запобігання небажаних явищ у
молодіжному середовищі (тютюнопаління,
наркоманії, алкоголізму, абортів, ранньої
вагітності, раннього статевого життя,
захворювання на ВІЛ, СНІД, тощо)
Формування адекватного ставлення
оточення до суїцидальних проявів
Психологічний супровід студентів, що
проживають у гуртожитку
Акція «16 днів проти насильства»
Акція «Антиснід»
Консультації за запитом

жовтень

4.

5.
6.
7.
8.
9.

жовтень

листопад

Контингент
батьки
студентів,
куратори 1
курсів
викладачі,
батьки,
куратори 1
курсів
викладачі
коледжу
викладачі,
студенти,
батьки
студентів
викладачі,
студенти
студенти,
куратори
студенти
студенти
викладачі,
студенти,
батьки
студентів

протягом
року
листопад
грудень
протягом
року

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Зміст роботи
Корекція та затвердження плану роботи на рік
Підготовка та проведення тренінгів, консультацій,
виступів, акцій
Участь у роботі обласного методичного об’єднання
практичних психологів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Участь у роботі адміннаради та педагогічної ради
коледжу
Участь у роботі центру молодіжних ініціатив коледжу
та студентського парламенту
Участь у роботі ради з соціально-гуманітарної роботи
Організація роботи «Центру саногенного мислення»
Організація роботи сторінки практичного психолога на
сайті
Підготовка інформації на стенд «Поради практичного
психолога»
Визначення та індивідуальна робота зі студентами
«групи ризику»
Складання річного звіту

Термін проведення
Серпень
протягом року
за планом
протягом року
протягом року
протягом року
протягом року
протягом року
щомісяця
протягом року
травень

12. ПЛАН РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Головні напрямки роботи соціального педагога:
Діагностична. (Вивчення та оцінювання реальних особливостей діяльності
особистості, групи, студентського колективу в цілому, неформальних молодіжних
об’єднань; спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного
виховання, позитивних сил в мікросоціумі та джерел негативного впливу на студентів.)
1. Консультативна. (Надання порад, рекомендацій студентам, батькам, вчителям та
іншим особам, які потребують соціально – педагогічної допомоги.)
2. Захисна. (Забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав студентів,
представлення їх інтересів у різноманітних інстанціях (органах опіки, службі у
справах неповнолітніх, міліції, суді тощо).
3. Профілактична. (Переконання студентів в доцільності дотримання певних норм та
правил поведінки стосовно здоров'я та способу життя.)
4. Організаторська. (
Створення паспортизації академічних груп. Формування
банку даних студентів з числа:
 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
 осіб, що залишилися без батьків у віці від 19до 23 років
 осіб з обмеженими можливостями (інвалідів),
 дітей військовослужбовців
 дітей шахтарів, що мають стаж підземної роботи не менш ніж 15 років
 внутрішньо переміщених осіб
 студентів, що отримують державну допомогу як малозабезпечені
 студентів, що постраждали внаслідок ЧАЕС
 студентів, що опинилися у складних життєвих обставинах та тих, що знаходяться
у групі посиленого психолого-педагогічного контролю або складають «групу
ризику».
5. Технолого – методична робота.
(Моделювання, підбір технологічного
інструментарію, методик тощо)
Головні завдання:







Сприяння повноцінному розвитку особистості студента, створення умов для
формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
Забезпечення індивідуального підходу до кожного студента з числа сиріт та дітей
позбавлених батьківського виховання на основі його психолого –педагогічного
вивчення;
забезпечення конституційних прав та створення соціально-педагогічних умов для
успішної соціалізації студентів соціально-незахищених категорій;
Профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку
студентів;
вивчення соціально-психологічних особливостей та соціально-педагогічного
впливу мікросередовища навчального закладу на студентів шляхом спостереження,
бесід,опитування , інтерв’ювання, тестування, аналізу документів тощо;
організація внутрішньо – коледжного моніторингу з метою своєчасного виявлення
та вирішення соціально-педагогічних проблем студентів, батьків, педагогічного
колективу;







виявлення дезадаптованих студентів, встановлення причин дезадаптації та надання
їм необхідної допомоги;
корекція стосунків, способів соціальної дії, посередництво в творчому розвитку
особи та групи, які сприятимуть оволодінню підлітками новим досвідом, допомозі
в розблокуванні позитивних емоцій, створенні ситуації успіху, зміні уявлень
вихованця про своє «Я», підтримці ініціатив окремого студента чи групи, створенні
умов для самореалізації;
стимулювання соціально-значимої діяльності студентів: залучення до діяльності
дитячих та молодіжних організацій; волонтерської роботи; залучення до занять у
гуртках, секціях тощо;
складання плану – графіку зустрічі студентів з медичними працівниками,
робітниками прокуратури, суду.
План роботи
соціального педагога на серпень – вересень 2018 р.

Зміст діяльності
Участь у заселенні студентів
першокурсників
Забезпечення організаційно – правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування
Процедура нарахування соціальної стипендії
на вересень
Формування банку даних студентів з числа:
- дітей сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх
числа
- осіб, що залишилися без батьків у віці
від 19до 23 років
- осіб з обмеженими можливостями
(інвалідів),
- дітей військовослужбовців
- дітей шахтарів, що мають стаж
підземної роботи не менш ніж 15 років
- внутрішньо переміщених осіб
- студентів, що отримують державну
допомогу як малозабезпечені
- студентів, що постраждали внаслідок
ЧАЕС
- студентів, що опинилися у складних
життєвих обставинах та тих, що
знаходяться у групі посиленого
психолого-педагогічного
контролю
або складають «групу ризику».
Затвердження соціального паспорту коледжу
на 2018-2019 н.р.
Планування і координація спільної роботи

Термін
26.08

01.09

Відповідальні
Соціальний педагог
Вихователь гуртожитку
Комендант
Соціальний педагог

До 5.09

Соціальний педагог

До 15.09

Соціальний педагог

До 15.09

Соціальний педагог

До 30.09

Соціальний педагог

служби у справах дітей, відділу у справах
сім’ї, молоді та спорту, кримінальної міліції у
справах дітей
щодо попередження
правопорушень
Інспектування та забезпечення за
необхідності соціального патронажу
студентів пільгових категорій та «групи
ризику»
Соціальний патронаж студентів
першокурсників: ознайомлення з правилами
внутрішнього розпорядку; допомога в
адаптації до умов навчального закладу та
гуртожитку
Збір первинної інформації про студентів
коледжу, які відносяться до категорії «груп
ризику» (студенти з обмеженими
можливостями, сироти з опікунами, студенти
з неблагонадійних родин)
Первинні консультації. Знайомство
Діагностика контингенту студентів на
предмет вивчення соціально – психологічних
особливостей студентів – першокурсників,
діагностика раннього виявлення залежностей
(тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії) та
соціальної дезадаптації;
моніторинг соціальних мереж.
Організація дозвіллєвої діяльності студентів
категорії сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування та інших студентів
категорії «груп ризику»
- залучення до участі у «Молодіжний медіа
центр. Uа»
Інформаційна лекція для викладачів, що
працюють з студентами 1 курсів «Соціально
– психологічні особливості студентів 1
курсів»
Організація складання соціальних паспортів
груп та планів індивідуальної роботи зі
студентами категорії сиріт, та дітей
позбавлених батьківського піклування.
Соціальний паспорт коледжу.
Інформаційно – просвітницька – година на
базі гуртожитку «Гігієна та здоровий спосіб
життя».
Організація соціально - педагогічного
інспектування студентів «груп ризику», що
мешкають на квартирах.
Проведення арт- тестових методик в групах
нового набору.
Інтерпретація матеріалу.

Практичний психолог

вересень

Соціальний педагог
Вихователь гуртожитку
Куратор групи

Вересень

Соціальний педагог
Вихователь гуртожитку
Куратор групи

До 15.09

Соціальний педагог

З 29.09

Соціальний педагог

до 30.09

Соціальний педагог
Практичний психолог
Куратори груп

До 15.09

Соціальний педагог
Куратори груп
Керівник фізичного
виховання

в рамках
програми
«Крокує
першокурсник»
До 01.09

Соціальний педагог

Соціальний педагог
Куратори груп

30.09

Медична сестра
Борисенко Л.Л.

22.09

Куратори груп

ІІІ тиждень

Соціальний педагог
Куратори груп

План роботи
соціального педагога на жовтень 2018р.
Зміст діяльності
Анкетування в групах нового набору на
предмет адаптації до навчального закладу,
навчальної мотивації та свідомого вибору
професії.
Складання та контроль графіку соціального
патронажу дітей сиріт, що мешкають в
районі міста Лисичанська
Консультації.
Дослідження особистісних рис студентів
«групи ризику», особливостей їх фізичного
та психічного розвитку, причин девіації й
соціальної дезадаптації та чинників
соціального середовища
Розробка корекційної програми «Увага! Я –
конфлікт» для роботи із студентами із
порушенням спілкування та складаючими
«групу ризику»
Заповнення карток індивідуальної
соціально – педагогічної роботи
Соціальне інспектування студентів «груп
ризику», що мешкають на квартирі
Організація та контроль медогляду
студентів сиріт та інвалідів
Процедура нарахування соціальної
стипендії на жовтень

Термін
Протягом місяця

Відповідальні
Соціальний педагог
Практичний
психолог
Соціальний педагог

До 15.10

Соціальний педагог

До 29.10

Соціальний педагог
Практичний
психолог

Протягом року

Соціальний педагог

Протягом місяця
За графіком
До 5.10

Куратор групи
Соціальний педагог
Медична сестра
Соціальний педагог

План роботи
соціального педагога на листопад 2018р.
Зміст діяльності
Індивідуальні консультації.
Участь у Всеукраїнській акції „16
днів проти гендерного насилльства»
Соціальне інспектування студентів
«груп ризику», що мешкають на
квартирах.
Контроль наявності та придбання
теплого взуття та одягу студентів
сиріт, що мешкають в гуртожитку
Діагностика психологічного клімату
в кімнатах де мешкають студенти
«груп ризику»
Проведення внутрішньо –
коледжного моніторингу

Термін
Протягом року

Відповідальні
Соціальний педагог

Листопад

Соціальний педагог

І тиждень

Соціальний педагог

Протягом місяця

Соціальний педагог
Куратори груп

ІІ тиждень

Соціальний педагог

ІІІ тиждень

Соціальний педагог
Актив студпарламенту

«Діагностика контингенту на
предмет виявлення соціально –
педагогічних проблем»
Організація поза навчальної роботи
зі студентами – першокурсниками з
метою подолання труднощів у
навчанні
Робота із кураторами груп щодо
попередження правопорушень
майнових та житлових прав
студентів пільгових категорій
випускних груп
Процедура нарахування соціальної
стипендії на листопад

Протягом місяця

Соціальний педагог
Куратори груп
Вихователь

Протягом місяця

Соціальний педагог
Куратори груп

До 5.11

Соціальний педагог

План роботи
соціального педагога на грудень 2018р.

Зміст діяльності

Термін

Організація різдвяних канікул
студентів сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування

Відповідальні
Соціальний педагог
Куратори груп

ІПГ «Діти з особливими потребами »
до Дня інваліда

3.12

Соціальний педагог
Волонтерський загін

Індивідуальні консультації. Корекція
особистісних рис студентів

За графіком

Соціальний педагог

Вивчення можливості щодо
організації оздоровлення студенів на
зимовий канікулярний період
Працевлаштування студентів
пільгових категорій

Соціальний педагог
Профспілкова організація

Наповнення контентом сайту
«Сторінка соціального педагога»

Соціальний педагог

Процедура нарахування соціальної
стипендії на грудень/ січень

Соціальний педагог

До 5.12
До 29.12

Соціальний педагог

План роботи
соціального педагога на січень 2019 р.
Зміст діяльності
Соціальний патронаж на базі
гуртожитку
Організація обов’язкового
медогляду для студентів сиріт та
дітей позбавлених батьківського
піклування

Термін
За графіком
Грудень – січень

Відповідальні
Соціальний педагог
Соціальний педагог
Медична сестра
Завідувач денного навчання

Систематизація методологічного
інструментарію для діагностики
роботи зі студентами , що
складають «групу ризику».

Соціальний педагог
Практичний психолог

Наповнення контентом сайту
«Сторінка соціального педагога»

Соціальний педагог

Процедура нарахування соціальної
стипендії на лютий

До 5.02

Соціальний педагог

План роботи
соціального педагога на лютий 2019 р.
Зміст діяльності
Індивідуальні консультації на базі
гуртожитку
Консультативна година «Чоловіче
здоров’я»

Термін
За графіком
І тиждень

Викладач анатомії

Проведення внутрішньо –
коледжного моніторингу
«Діагностика контингенту на
предмет …»
Організація поза навчальної роботи
зі студентами – першокурсниками з
метою подолання труднощів в
навчанні

ІІ тиждень

Соціальний педагог
Актив студпарламенту

Робота з кураторами груп по
подоланню правопорушень
майнових та житлових прав
студентів пільгових категорій.

Відповідальні
Соціальний педагог

Протягом місяця

Соціальний педагог
Куратори груп
Вихователь

Протягом року

Соціальний педагог
Куратори груп

Моніторинг рівня сформованості
студентських колективів (І курси)

Соціальний педагог
Практичний психолог

Наповнення контентом сайту
«Сторінка соціального педагога»

Соціальний педагог

Процедура нарахування соціальної
стипендії на березень

До 5.03

Соціальний педагог

План роботи
соціального педагога на березень 2019 р.
Зміст діяльності
Індивідуальні консультації. Соціально
– психологічний супровід студентів
пільгових категорій, що проживають в
м.Лисичанськ.
Працевлаштування студентів
випускних груп пільгових категорій
(Літвінова Г., Лебеденець В.,
Зацепілін Р., Василів В., Захарченко
А.)
Захід до міжнародного дня ліквідації
расової дискримінації (з протидії
проявам ксенофобії ) «Проблеми
етнічної дискримінації в українському
суспільстві»
Виступ на раді СГР з метою
інформування педколективу з питань
охорони та захисту дитинства

Термін
За графіком

Відповідальні
Соціальний педагог
Практичний психолог
Куратори груп

Протягом
місяця

Соціальний педагог

ІІІ тиждень

Соціальний педагог

За планом
Ради СГР

Соціальний педагог

«Сторінка соціального педагога»

Соціальний педагог
Координатор студентського сайту

Працевлаштування студентів
пільгових категорій

Соціальний педагог

Процедура нарахування соціальної
стипендії на квітень

До 5.04

Соціальний педагог

План роботи
соціального педагога на квітень 2019 р.
Зміст діяльності
Індивідуальні консультації.
Соціально – психологічний
супровід студентів «груп ризику»
Заповнення карток індивідуальної
соціально – педагогічної роботи
Соціальне інспектування студентів
«груп ризику», що мешкають на
квартирі
Працевлаштування студентів
пільгових категорій
Наповнення контентом сайту
«Сторінка соціального педагога»
Процедура нарахування соціальної
стипендії на травень

Термін
За графіком

Відповідальні
Соціальний педагог

Протягом місяця

Соціальний педагог

За графіком

Соціальний педагог
Куратор групи
Соціальний педагог
Соціальний педагог

До 5.05

Соціальний педагог

План роботи
соціального педагога на травень 2019 р.
Зміст діяльності
Індивідуальні
консультації.
Корекція
особистісних
рис
студентів.
Здійснення
соціальнопедагогічного патронажу соціально
незахищених категорій дітей
Профілактично – просвітницька
година «Саногенна поведінка»
Працевлаштування
студентів
пільгових категорій

Термін
За графіком

Відповідальні
Соціальний педагог

За графіком

Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог

Організація літнього оздоровлення
студентів пільгових категорій

Профспілкова організація
Соціальний педагог

Супервізія документації кураторів
груп по роботі зі студентами
сиротами, інвалідами та іншими
пільговими категоріями.
Наповнення контентом сайту
«Сторінка соціального педагога»

Соціальний педагог
Заступник директора з СГР

Оформлення звітної документації.
Складання плану роботи на 2019 –
2020 н.р.

Соціальний педагог

Процедура нарахування соціальної
стипендії
на
червень,
липень,серпень

Соціальний педагог

До 5.06

Соціальний педагог

13. ПЛАН РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ ГУРТОЖИТКУ
№з/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

№з/п
1.
2.
3.

4.

5.

Зміст роботи
Заселення студентів до гуртожитку

Дата
25-26.08.18р.

Укладання угод зі студентами при
заселенні
Ознайомлення з анкетними даними
студентів, які заселені до гуртожитку
Проведення загальних зборів
першокурсників, щодо ознайомлення з
правилами внутрішнього розпорядку
гуртожитку. Проведення інструктажу з
техніки безпеки, пожежної безпеки та
охорони праці

25-26.08.18р.

Відповідальні
Вихователь,
комендант
Вихователь

Серпень

Вихователь

27.08.18р.

Ознайомлення студентів з правами та
обов’язками мешканців гуртожитку
Організація та контроль за чергуванням
у кімнатах та квартирах
Допомога першокурсникам в
оформленні та облаштуванні кімнат
Проведення анкетування за змістом
програми адаптаційних заходів «Крокує
першокурсник»
Звітно-виборчі збори ОСС гуртожитку.

Серпень

Заступник
директора з СГР,
вихователь,
комендант,
соціальний педагог,
інженер з охорони
праці, староста
гуртожитку
Вихователь

Постійно
Серпеньвересень
Серпеньвересень
Вересень

Вихователь,
старости квартир
Вихователь,
комендант
Вихователь,
психолог
Вихователь, члени
студради
гуртожитку
Вихователь

Проведення засідань студентської ради
гуртожитку
Робота органів студентського
самоврядування

Щомісяця

Зміст роботи
Організація роботи кімнати
самопідготовки
Ознайомлення з роботою бібліотеки та
читальної зали
Адаптація студентів нового набору до
навчання та проживання (спільна
робота з психологом за програмою
«Крокує першокурсник»)
Проведення індивідуальних бесід зі
студентами 1 курсу «Шляхи якісної
підготовки до занять»
Рейди-перевірки якості виконання
домашнього завдання та надання
допомоги

Дата
Постійно

Відповідальні
Вихователь

Вересень

Вихователь

Вересень

Вихователь,
психолог

Протягом
року

Вихователь

Протягом
року

Вихователь

Протягом
року

Вихователь
гуртожитку, голова
студради, староста
гуртожитку
ІІ. Підвищення якості та ефективності навчання

ІІІ. Формування суспільної та громадянської активності студентів
№з/п
1.

2.

3.

4.
5.

№з/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Зміст роботи
Участь у волонтерських акціях

Дата
За планом
волонтерського
руху
Протягом року

Відповідальні
Вихователь

Дата
Вересень

Відповідальні
Вихователь

Протягом
року

Вихователь

Листопад,
березень
Квітень

Вихователь, члени
студради
Вихователь,
квартира №5
Вихователь,
староста квартири
№3
Вихователь

Робота студентського соціальноПсихолог
психологічного центру на базі
гуртожитку
Залучення студентської молоді до
Вересень
Вихователь,
організації та підтримки конкурсу
студрада гуртожитку
електронних колажів «Україна – це я»
Дискусії на тему патріотичного
Грудень
Вихователь
становлення особистості
Організація та проведення бесід за
Вихователь, члени
темами:
студради
- «Чинники формування
Листопад
патріотизму»;
березень
- «АТО та ООС. Чи змінилося
життя?...»
ІV. Правове і моральне становлення особистості
Зміст роботи
Круглий стіл «Толерантність: за чи
проти»
Індивідуальні бесіди: «Розкажи про
себе», «Культура спілкування з
однолітками», «Чи вміємо ми слухати»,
«Як користуватися душем», «Зовнішній
вигляд та культура поведінки», «Учись
володіти собою», «Дружба між
хлопцями та дівчатами», «Як уникнути
конфліктів», «Чим ти можеш
порадувати своїх рідних?», «У чому
запорука здоров’я?», «Викрадач розуму
– алкоголь», «Енергетичні напої.
Користь чи шкода?», «Бесіда з санітарії
та гігієни».
Бесіда «Зроби свій вибір на користь
життя».
Година спілкування: дискусія „Що
означає бути патріотом?”.
Проведення засідання круглого
столу „Моральна чистота стосунків між
юнаком та дівчиною”.
Організація зустрічей з:
- працівниками міліції;
- медичними працівниками

Травень
За планом

V. Художньо-естетичне становлення особистості
№з/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

№з/п
1.

2.
3.
4.

5.

Зміст роботи
Організація та проведення
дозвіллєвого вечору «Вітаємо
першокурсників»
Традиційний конкурс «Чайна
церемонія»
Організація виставки «Вчителю,
вклоняюся тобі доземно»
Організація постійнодіючої
фотовиставки «Світ навколо нас»
Розважальне шоу «Пісенний
марафон»
Новорічне шоу «Новорічне диво»

Дата
Вересень

Відповідальні
Вихователь

Вересень

Вихователь

Зміст роботи
Організація та проведення
екологічних справ на території
гуртожитку
Підготовка кімнат та квартир до
зимового періоду
Змагання з шахів та шашок серед
мешканців гуртожитку
Організація та проведення рейдів
по перевірці стану меблів і
майна.
Організація та проведення бесід з
безпеки життєдіяльності:
«Дотримання правил дорожнього
руху під час поїздок додому»;
«Шкідливість вживання
алкоголю, наркотичних засобів
та тютюнопаління»;
«Санітарно – гігієнічні вимоги до
учнів»;
«Правила поведінки під час
зимових канікул»;
«Правила поведінки біля
водоймищ в осінньо-зимовий
період»;
«Інфекційні хвороби»;
«Правила поведінки біля
Новорічної ялинки».

Дата
Протягом року

Відповідальні
Вихователь,
комендант

До 15.10.18р.

Вихователь,
комендант
Вихователь, члени
студради
Вихователь, члени
студради

Жовтень

Вихователь,
староста гуртожитку
Протягом року
Вихователь, пресцентр студради
Листопад
Вихователь,
Соломко С.В.
Грудень
Вихователь, члени
студради
Вечір бардівської пісні
Лютий
Вихователь,
Соломко С.В.
Конкурс «Міс гуртожитку Березень
Вихователь,
2019»
староста гуртожитку
Конкурс на кращу кімнату в
Травень
Вихователь, члени
гуртожиту
студради
VІ. Фізичне і трудове становлення особистості

Жовтень, березень
Постійно
Протягом року

Вихователь, члени
студради

14. ПЛАН СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ
І. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів
№
Назва заходу
Учасники
Термін проведення
з/п
1.
Проект «Світочі Луганського
Студенти І курсу
Березень
краю» з циклу «Єдина і сильна»
2.
Проект «Світочі Луганського
Студенти ІІ курсу
Квітень
краю» з циклу «Єдина і сильна»
3.
Проект «Світочі Луганського
Студенти ІІІ курсу
Квітень
краю» з циклу «Єдина і сильна»
4.
Проект «Світочі Луганського
Студенти ІV курсу
Травень
краю» з циклу «Єдина і сильна»
5.
Проект «Світочі Луганського
Студенти І курсу
Вересень
краю» з циклу «Єдина і сильна»
ІІ. Забезпечення організації роботи з фізичного виховання
№
Назва заходу
Учасники
з/п
1.
Науково-практичний семінар з
Студенти ІІІ-ІV
питань суддівства легкої атлетики
курсів, запрошені
фахівці
2.
Науково-практичний семінар з
Студенти ІІІ-ІV
питань суддівства баскетболу
курсів, запрошені
фахівці
3.
Науково-практичний семінар з
Студенти ІІІ-ІV
питань суддівства легкої атлетики
курсів, запрошені
фахівці
4.
Науково-практичний семінар з
Студенти ІІІ-ІV
питань суддівства легкої атлетики
курсів, запрошені
фахівці
5.
Науково-практичний семінар з
Студенти ІІІ-ІV
питань суддівства баскетболу
курсів, запрошені
фахівці
6.
Звіт СК «ЛПК» за 2018-19 н.р.
Студенти, батьки,
«Олімпійський трейл 2019»
запрошені гості

Термін проведення
Березень
Березень
Квітень
Травень
Жовтень
Травень

ІІІ. Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів
№
Назва заходу
Учасники
Термін проведення
з/п
Спортивно – масові заходи
1.
Студенти, запрошені Вересень
Спортивне свято
гості
2.
Військово-прикладні змагання,
Студенти, запрошені Грудень
присвячені Дню збройних сил
гості
України
3.
Студенти, запрошені Жовтень
«Ігри патріотів»
гості
4.
Студенти, запрошені Квітень
Фестиваль груп підтримки
гості
Змагання зі спортивних ігор

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Чемпіонат ЛПК з футболу серед
юнаків
Чемпіонат ЛПК з футболу серед
дівчат
Кубок коледжу з футболу серед
юнаків
Чемпіонат коледжу з міні-футболу
серед юнаків
Чемпіонат коледжу з міні-футболу
серед дівчат
Чемпіонат коледжу з волейболу серед
дівчат
Чемпіонат коледжу з волейболу серед
юнаків
Чемпіонат коледжу з баскетболу
серед дівчат
Чемпіонат коледжу з баскетболу
серед юнаків
Настільний теніс - першість коледжу
серед юнаків
Настільний теніс - першість коледжу
серед дівчат
Бадмінтон - першість коледжу серед
юнаків
Бадмінтон - першість коледжу серед
дівчат
Чемпіонат ЛПК з футболу серед
юнаків (весна)
Чемпіонат ЛПК з футболу серед
дівчат (весна)
Змагання з легкої атлетики
Загальноколеджний пробіг
«Лонгмоб-2018»
Першість коледжу з легкої атлетики
(осінь)
Кубок коледжу з легкоатлетичного
кросу (осінь)
Першість коледжу з легкоатлетичних
метань
Першість коледжу з легкої атлетики
(весна)
Чемпіонат ЛПК з легкоатлетичного
кросу (весна)
Пробіг «SPORT LIFE-Лисичанськ»
Змагання з окремих видів спорту
Першість коледжу з шахів серед
дівчат
Першість коледжу з шахів серед
юнаків
Першість коледжу з шашок серед
дівчат

Студенти

Вересень

Студенти

Вересень

Студенти

Жовтень

Студенти

Листопад

Студенти

Листопад

Студенти

Лютий

Студенти

Лютий

Студенти

Лютий

Студенти

Лютий

Студенти

Жовтень

Студенти

Жовтень

Студенти

Березень

Студенти

Березень

Студенти

Квітень

Студенти

Квітень

Студенти

Серпень

Студенти

Вересень

Студенти

Вересень

Студенти

Жовтень

Студенти

Квітень

Студенти

Квітень

Студенти

Травень

Студенти

Жовтень

Студенти

Жовтень

Студенти

Жовтень

30
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.
48.

Першість коледжу з шашок серед
юнаків
Першість коледжу зі стрільби серед
юнаків
Першість коледжу зі стрільби серед
дівчат
Першість коледжу з лижних
перегонів серед юнаків
Першість коледжу з лижних
перегонів серед дівчат
Першість коледжу з настільного
хокею серед юнаків
Першість коледжу з настільного
хокею серед дівчат
Першість коледжу з гімнастики
серед дівчат
Першість коледжу з гімнастики
серед юнаків
Першість коледжу з дартсу серед
дівчат
Першість коледжу з дартсу серед
юнаків
Міські та регіональні змагання на
базі ЛПК
Першість міста з лижних перегонів
серед юнаків
Першість міста з лижних перегонів
серед дівчат
Першість міста з біатлону серед
юнаків
Першість міста з біатлону серед
дівчат
«ХІІ регіональний турнір з
баскетболу пам’яті В.С. Байракова
серед дівчат»
«ХІІ регіональний турнір з
баскетболу пам’яті В.С. Байракова
серед юнаків»
Першість міста з бадмінтону серед
юнаків
Першість міста з бадмінтону серед
дівчат

49.

Першість міста з шахів серед дівчат

50.

Першість міста з шахів серед юнаків

51.

Першість міста з шашок серед дівчат

52.

Першість міста з шашок серед
юнаків
Першість міста з настільного тенісу

53.

Студенти

Жовтень

Студенти

Листопад

Студенти

Листопад

Студенти

Січень

Студенти

Січень

Студенти

Грудень

Студенти

Грудень

Студенти

Квітень

Студенти

Квітень

Студенти

Грудень

Студенти

Грудень

Студенти ВНЗ ІІІр.а.
Студенти ВНЗ ІІІр.а.
Студенти ВНЗ ІІІр.а.
Студенти ВНЗ ІІІр.а.
Команди ДЮСШ,
ЗОШ, ВНЗ за
запрошенням
Команди ДЮСШ,
ЗОШ, ВНЗ за
запрошенням
Студенти ВНЗ ІІІр.а.
Студенти ВНЗ ІІІр.а.
Студенти ВНЗ ІІІр.а.
Студенти ВНЗ ІІІр.а.
Студенти ВНЗ ІІІр.а.
Студенти ВНЗ ІІІр.а.
Студенти ВНЗ І-

Січень
Січень
Січень
Січень
Березень
Березень
Квітень
Квітень
Жовтень
Жовтень
Жовтень
Жовтень
Листопад

54.

серед дівчат
Першість міста з настільного тенісу
серед юнаків

ІІр.а.
Студенти ВНЗ ІІІр.а.

Листопад

ІV. Механізм впровадження рухової активності
- Застосування в навчально-тренувальному та виховному процесі нових форм
організації та проведення занять, змагань, заходів.
- Щорічний моніторинг росту спортивної майстерності студентів.
- Проведення практичних семінарів, тренінгів з залученням фахівців з питань
фізичної культури, здоров’я людини.
V. Фізкультурно-оздоровчі заходи «Рух заради здоров’я» з нагоди Всесвітнього Дня
Здоров’я
№
Назва заходу
Учасники
Термін проведення
з/п
1.
Першість коледжу з квесту серед
Студенти, викладачі Квітень
дівчат
2.
Першість коледжу з квесту серед
Студенти, викладачі Квітень
юнаків
3.
Пробіг «SPORT LIFE-Лисичанськ»
Студенти, викладачі Квітень
VІ. Збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів
На 2018-19 навчальний рік заплановано наступні заходи та змагання, яких не було у
2017-18 навчальному році
№
Назва заходу
Учасники
Термін проведення
з/п
1.
Першість коледжу з гімнастики
Студенти
Квітень
серед дівчат
2.
Першість коледжу з гімнастики
Студенти
Квітень
серед юнаків
3.
Першість коледжу з дартсу серед
Студенти
Грудень
дівчат
4.
Першість коледжу з дартсу серед
Студенти
Грудень
юнаків
5.
Першість міста з шашок серед
Студенти ВНЗ ІЖовтень
юнаків
ІІр.а.
6.
Першість міста з бадмінтону серед Студенти ВНЗ ІКвітень
юнаків
ІІр.а.
7.
Першість міста з бадмінтону серед Студенти ВНЗ ІКвітень
дівчат
ІІр.а.

15. ПЛАН ЗАСІДАНЬ
РАДИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ
№
з/п

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

Порядок денний

Відповідальний

Вересень 2018
Визначення ключових напрямків Літовка О.П.
функціонування СГР на 2018-2019
н.р. із урахуванням вимог Концепції
Нової української школи
Модернізаціїя
підструктур Літовка О.П.
«Молодіжного
медіацентру.UA»:
нові тенденції
Затвердження
планів
виховної Літовка О.П.
роботи академічних груп, гуртків,
секцій, клубів
Жовтень 2018
Про
реалізацію
заходів, Літовка О.П.
спрямованих
на
адаптацію
першокурсників
коледжу.
Особливості адаптаційної роботи
кураторів груп з першокурсниками.
Пріоритетні напрями розвитку
Літовка О.П
студентського самоврядуванняв
контексті процесу підготовки
компетентного фахівця. Шляхи
удосконалення існуючої системи
студентського самоврядування у
коледжі.
Визначення тематики ІІІ етапу
Літовка О.П.
Обласного конкурсу-огляду
електронних проектів краєзнавчої
тематики «Єдина і сильна»
Листопад 2018
Моніторинг ефективності освітньо- Літовка О.П.
фахової діяльності коледжного
,,Молодіжного медіа центру. UA”

Доповідачі

Комісія з підготовки
питань та проектів
рішень

Літовка О.П.

Літовка О.П.
Чурілова В.Є.

Чурілова В.Є.

Літовка О.П.
Чурілова В.Є.

Літовка О.П.

Літовка О.П.
Чурілова В.Є.

Хомич О.М.

Літовка О.П.
Хомич О.М.

Ляшенко К.І.

Літовка О.П.
Хомич О.М.
Ляшенко К.І.

Чурілова В.Є.

Літовка О.П.
Чурілова В.Є.

Пивоварова Г.С.

Літовка О.П.
Чурілова В.Є.
Пивоварова Г.С.

Грудень 2018
1.

Аналіз пропедевтичної роботи за
процедурою попередження
неуспішності студентів коледжу

Літовка О.П.

Матліна О.В.

Літовка О.П. Матліна
О.В.

2.

Ефективність реалізації правового
становлення особистості у системі
СГР коледжу.

Пивоварова Г.С.

Пивоварова Г.С.

Літовка О.П.
Пивоварова Г.С.

3.

1.

1.

1.

1.

1.

Результати анкетування студентів І,
ІV курсів на предмет обізнаності
прав і свобод людини,
взаємовідповідальності держави і
громадянина один перед одним,
самоідентифікації власної
громадянської позиції

Літовка О.П.

Січень 2019
Аналіз роботи ради СГР за І семестр Чурілова В.Є.
2018-2019 н.р.

Лютий 2019
Робота психолога з категорією Хомич О.М.
студентів, які складають групу
«ризику»
Березень 2019
Аналіз
роботи
кураторів Літовка О.П.
академічних груп зі студентами за
місцем проживання
Квітень 2019
Про
ефективність
ІІІ
етапу Літовка О.П.
Обласного
конкурсу-огляду
електронних проектів краєзнавчої
тематики «Єдина і сильна»
Травень 2019
Про результати роботи ради з СГР Чурілова В.Є.
за 2018 – 2019н.р. (Реалізація І
етапу
завдань
педагогічної
проблеми «Інноваційні підходи до
формування
ключових
компетентностей фахівця нової
генерації, активного громадянина
шляхом упровадження професійноорієнтованих освітньо-виховних ересурсів
як пріоритет у забезпеченні якості
освіти».)

Хомич О.М.

Літовка О.П.
Пивоварова Г.С.
Хомич О.М.

Чурілова В.Є.

Літовка О.П.
Чурілова В.Є.

Хомич О.М.

Літовка О.П.
Хомич О.М.

Чурілова В.Є.

Шевирьова Г.Г.

Літовка О.П.
Чурілова В.Є.

Літовка О.П.
Шевирьова Г.Г.
Чурілова В.Є.

Чурілова В.Є.

Чурілова В.Є.
Літовка О.П.

