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

Зміст роботи

Термін
проведення

Відповідальні

1.

Призначення кураторів в групах нового набору

23.08.17

Літовка О.П.

2.

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

28.09.17

Літовка О.П.

3.

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

23.09.17

Літовка О.П.

4.

Затвердження графіків соціально педагогічного супроводу кураторами груп
неповнолітніх студентів, що мешкають на
квартирах

23.09.17

Літовка О.П.

5.

Страхування студентів коледжу

до 01.10.17

Літовка О.П.

6.

Затвердження графіків чергування студентів у
навчальному корпусі гуртожитку, їдальні.

до 28.08.17

Матліна О.В.

7.

Затвердження плану спільної роботи коледжу із
відділом кримінальної міліції, юстиції, відділу
у справах дітей, молоді та спорту.

Жовтень 2017 р.

Літовка О.П.
Чурілова В.Є.

8.

Організація діяльності ради СГР.

До 23.08.17 р

Голова Ради СГР

9.

Організація роботи щодо заселення студентів
до гуртожитку коледжу

20 – 21.08.17 р.

Літовка О.П.
Вихователь

10.

Дослідження психологічного клімату в
академічних групах, адаптації студентів І
курсів до умов навчального закладу

Згідно з програмою
адаптації студентів
нового набору

Практичний
психолог

11.

Затвердження соціального паспорту коледжу

Вересень

Чурілова В.Є.

12.

Соціальне інспектування щодо вирішення
майнових та житлових справ студентів
категорії сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

Вересень

Чурілова В.Є.
Куратори
академічних груп

13.

Моніторинг визначення рівня сформованості
громадянської позиції майбутніх фахівців ( І – І
V курси)

Жовтень 2017

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

Зміст роботи

1. Заходи щодо увічнення пам’яті захисників
України:
 Акція «Покладання квітів» до Дня
партизанської слави
 відзначення Дня захисника України; Дня
Збройних сил України (лицарський турнір).
 Участь у заходах, присвячених річниці
Перемоги над нацизмом у Європі та
завершення Другої світової війни.
 Традиційні бардівські вечори «Я люблю свою
Батьківщину»;
 Зустрічі з волонтерами, учасниками бойових
дій в зоні АТО

2. Функціонування музейного комплексу коледжу

Термін
проведення

Відповідальні

жовтень

Жалдакова Ю.В.

грудень
за планом СГР
за планом СГР

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

за планом СГР

Соломко С.В

за планом СГР

Літовка О.П.
Жалдакова Ю.В.

Постійно

Завідувачі кабінетівмузеїв

Оновлення експозицій у музеях та Центрі мов,
присвячених 80-й річниці з дня заснування до 30.09.2017 р.
Лисичанського педагогічного коледжу ЛНУ імені
Тараса Шевченка
Розробка макету виставкової експозиції до кабінетупанорами історії України.
до 01.10.2017 р.

3. Відзначення подій державотворення – 26-річчя
Незалежності та 21-ї річниці Конституції України:
-

-

Урочиста лінійка-флешмоб «Я люблю свою
країну»
Святковий концерт
Оформлення
тематичного
медійноінформаційного контенту на інформаційній
платформі навчального закладу

23.08.2017 р.

Чурілова В.Є.
Пивоварова Г.С.

Літовка О.П.

Ляшенко К.І.
Гарбузюк Т.В.
Мурсамітова І.А.
Сергієнко Н.В.
Гречишкіна Т.О.

Відзначення пам’ятних дат:
Організація заходів до 100-річчя Української
Чурілова В.Є.
революції 1917-1921р.р.
Організація
Сковородинських
читань;
відзначення 120-річчя з дня
народження Згідно плану СГР Викладачі ц.к.
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В. Сосюри, 125-річчя Миколи Хвильового,
100-річчя від дня народження Олеся Гончара,
80-річчя з дня народження В. Чорновіла, 330-ї
річниці обрання Івана Мазепи Гетьманом
України та ін.
-

загальної філології,
керівник кабінетумузею сучасного
українознавства
Ігнатуша А.Л.,
викладачі ц.к.
загальної й
дошкільної
педагогіки

Організація заходів, присвячених 100-річчю
В.О.Сухомлинського; відзначенню року Японії
в Україні («Освіта в Японії»).

4. Відзначення 76-ї річниці трагічних подій у Вересень 2017 р
Бабиному Яру:
ІПГ «Трагічними сторінками історії»;
Заочна подорож до «Національного історико –
меморіального заповідника «Бабин Яр»

Пивоварова Г.С.
Шевирьова А.Г.

7. Заходи по вшануванню жертв Голодоморів в Листопад 2017 р
Україні:
ІПГ «Гіркі жнива скорботи…»;
година пам’яті «Відлуння із минулого»

Чурілова В.Є.

8. Відзначення річниць революцій часів незалежної
України – Помаранчевої, Революції на граніті,
Революції Гідності

Листопад 2017 р Чурілова В.Є.
Лютий 2018 р Пивоварова Г.С.
Брюховецька О.А.
Мурсамітова І.А.

9. Тематичні та інформаційно – просвітницькі Протягом року Голови ц.к.
години, присвячені річницям від дня народження (згідно планів ц.к.)
діячів науки та культури

10. Відзначення 73-ї річниці визволення України від
нацистських загарбників
ІПГ «Заради миру на землі»

Жовтень 2017 р

11. Створення телекомунікаційних проектів у межах Грудень 2017 р
національно – патріотичної програми «Луганщина у
нас одна»
12. Організація національно – патріотичних та
екологічних справ:
- «Квітучий прапор України»
- ІІ фестиваль- форум «Тобі, моє Лисиче!»
- «Алея героїв АТО»
- «Тюльпан слави»

Серпень-жовтень
2017 р Квітень – 2018 р

Пивоварова Г.С.

Голова Ради СГР

Студпарламент
Гарбузюк Т.В.
Шевирьова І.Г.
Шевирьова А.Г.
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13. Участь та організація конкурсів:
- 1 етапу Міжнародного мовно-літератрного імені
Протягом року
Тараса Шевченка,;
- 1 етапу Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика
- Міжнародний українсько- литовський конкурс
малюнків «Здай кров заради життя»
- Інтернет-конкурс, присвячений 100 - річчю
Української революції

Севастянова О.А.

Цимбал О.В.
Ляшенко К.І.
Хомич О.М

14. Функціонування освітньої локації Лисичанського
педагогічного коледжу національно-патріотичного
спрямування ,,Україна – це Я”

Протягом року

Голова Ради з СГР,
керівники
академічних груп

15. Пропаганда плеяд проектів національно-патріотичної
тематики: ,,Скарби твої безцінні, Україно”, ,,Бренд
,,Україна” , ,,Єдина і сильна”

Протягом року

Автори проектів

16 Функціонування динамічної освітньої локації
«Україна – це Я!»

Протягом року

Заступник директора
з СГР

3. 3береження й розвиток корпоративної культури, що базується на кращих
традиціях і здобутках коледжу
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
проведення

№
з/п

1. Реалізація програми підготовки відзначення 80-ї
Згідно програми
річниці заснування навчального закладу:
- розробка плану-проекту відзначення ювілейної
дати;
-

1.
2.

3.
4.
5.

оформлення експозиційних матеріалів для
презентації результатів діяльності традиційних
молодіжних рухів Лисичанського
педагогічного коледжу в експозиціях музею
«Історії коледжу»:
Технологічного (діяльність клубу «Повітряні
змії»)
Спортивно-оздоровчого (діяльність
Спортивного клубу Лисичанського
педагогічного коледжу – СК «ЛПК»)
Літературно-краєзнавчого (традиції
регіонального конкурсу «Солов’їні далі»)
Соціологічного (діяльність волонтерського
руху коледжу)
Культурно-просвітницького (традиції
регіонального фестивалю «Сузір’я колискової
Донбасу»)

Севастянова О.А.

Осіпов І.В.,
Демченко П.Є
Ляшенко В.В.
Севастянова О.А.
Гуцкало О.О
Мурсамітова І.А.
Завідувачі
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6. Професійно-компетентнісного (діяльність
фахових лабораторій коледжу)
2. Проведення «Годин корпоративної культури»

лабораторій
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
лабораторії «Мовна палітра Луганщини»

Сергєєва І.Ю.

За планом

6. Організація традиційних екологічних акцій: «Посади Протягом року
дерево», «Толока», «Квітучий сад», «День Землі», «Я
плекаю красу України»

Шевирьова І.Г.

7. Підтримка студентського сайту

Гречишкіна Т.О.

Протягом року

9. Організація масових заходів:
 Інавгурація першокурсників
 «День працівника освіти»
 Урочистий концерт, присвячений
Міжнародному Жіночому Дню
 Загальноколеджне свято «Масляна»
 «Коледж. Шанс. Ua»
 «Міс осінь та король вітру»
 Новорічне шоу
 Конкурсна програма «Міс коледжу»
 «Чотирирічна мить студентського життя»
 Шоу «Танці з викладачами»
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Згідно плану

Участь в науково-методичних об’єднаннях, обласних,
регіональних фестивалях, конкурсах: ,,Кращий
гуртожиток області”, ,,Кращий куратор”, ,,Кращий
студент року”, ,,Лідер молодіжного руху”.

Постійно

Куратори груп

Заступник директора
з виховної роботи

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

Літовка О.П.

4. Робота правового лекторію на базі гуртожитку

за планом
гуртожитку

Пивоварова Г.С.

5. Ведення індивідуальних карток на студентів,
складаючих групу ризику

за потребою

Соціальний
педагог

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
свідомості
та
правової
культури
студентів
Лисичанського педагогічного коледжу

Постійно н.р.

Викладачі
суспільних
дисциплін,
правознавства;
куратори
академічних груп

8.

Розробка
Перспективної
програми
спортивного клубу коледжу СК „ЛПК”

2017-2018 н.р.

Керівник фізичного
виховання

9.

Упровадження Комплексної програми адаптації
студентів нового набору

Постійно

Психолог та
соціальний педагог
коледжу

Постійно

Адміністрація
коледжу

діяльності

10. Забезпечення своєчасного підвищення кваліфікації
керівників творчих та спортивних секцій коледжу

11 Функціонування студентської ,,Поліції знань”,
спрямованої на пропаганду й обговорення актуальних
соціальних, культурних та інших змін в державі й
суспільстві (у межах діяльності Центру молодіжних
ініціатив Лисичанського педагогічного коледжу)

Постійно

Голова
студентського
парламенту коледжу

12. Функціонування «Молодіжного медіа-центру.ua»

Протягом року

Літовка О.П.

13. Функціонування Центру молодіжних ініціатив
(інформаційно-аналітичного майданчика, «Поліції
знань»)
14. Участь у загальноуніверситетських злетах,
волонтерських та трудових загонах

Протягом року

Чурілова В.Є.
Голова
студпарламенту
Голова
студпарламенту

за планом ЛНУ
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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
2017 Соціальний
дітей пільгових категорій та студентів «групи р.
педагог, психолог
ризику»
коледжу,
куратори
академічних груп
Соціально-психологічний
супровід
соціально Протягом року
Соціальний
незахищених студентів шляхом закріплення за
педагог, психолог
ними волонтерів – наставників
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
Літовка О.П.
студентам соціально незахищених спільно із
Соціальний педагог
відповідними службами міста та області,
волонтерськими та благодійними організаціями.
Індивідуальна робота із внутрішньо- переміщеними Протягом року
Практичний
особами та тими, що проживають на тимчасово
психолог
окупованій
території
щодо
попередження
психологічних утисків та з метою
розвитку
адаптаційних якостей
6. Розвиток системи студентського самоврядування

№
з/п.
1.

2
3
4
6

Зміст роботи
Проведення звітно – виборчої конференції
студентського парламенту.
Вибори голови студентського парламенту
Реструктуризація студентської ради гуртожитку
Спільна діяльність студентського парламенту
коледжу зі студентським парламентом університету
Участь активу студентського парламенту у
засіданнях педагогічної ради
Співпраця з громадськими організаціями міста,
області, держави

7. Залучення органів студентського самоврядування
коледжу до участі у всеукраїнських органах
студентського
самоврядування,
всеукраїнських
студентських
громадських
організаціях
(Всеукраїнська
студентська
рада,
Фундація
молодіжних ініціатив та ін.)

Термін
виконання
Вересень 2017
Вересень

Відповідальні
Літовка О.П.
Ляшенко К.І.

Постійно

Вихователь
гуртожитку
Літовка О.П.

за планом

Літовка О.П.

Постійно

Голова
студпарламенту

Протягом року

Координатор
студентського
парламенту
коледжу
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8. Включення студентського самоврядування коледжу
до найбільш резонансних проектів: циклічної
щорічної
програми ,,Студентська
республіка”, ,,Новий
старт”, ,,Кращий
студент
України”, ,,Зимова
Студреспубліка”, ,,Антикорупційний
молодіжний
театр” та ін.
№
з/п
1.
2.

Протягом року

7. Реалізація завдань екологічного становлення особистості
Зміст роботи
Термін
проведення
Продовження спільної роботи з екологічним клубом протягом року
«Еко-світ»
м.
Кремінна традиційних екологічних акцій «Посади протягом року
Організація
дерево», «Толока», «Квітучий сад», «День Землі», «Я
плекаю красу України»
протягом року

Координатор
студентського
парламенту
коледжу

Відповідальні
Шевирьова І.Г.
Шевирьова І.Г.

Викладачі коледжу

3.

Організація еколого - патріотичних справ:
- «Квітучий прапор України»
- «Алея героїв АТО»
- «Тюльпан слави»
- «Калиновий гай»

4.

Участь у Всеукраїнських екологічних акціях «Чисте Протягом 2017-2019 Студентський
довкілля України» , «День Землі»
рр.
парламент

5.

Створення віртуального екологічного календаря
знаменних дат

Протягом 2017-2018 Медіа-центр
рр.

6.

Організація віртуальних виставок та експозицій до
кожної знаменної дати

Протягом 2017-2019 Медіа-центр
рр.

7.

Організація функціонування роздільного збору
сміття

Протягом 2017-2019 Студентський
рр.
парламент

8.

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

Протягом 2017-2019 Студентський
рр.
парламент

9.

Проведення екологічних тренінгів

Протягом 2017-2019 Психолог коледжу
рр.
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8. Створення належних умов для адаптації випускників коледжу до сучасного ринку
праці та стимулювання мотивації до трудової діяльності
№
з/п
1.

2.
3.

№ з/п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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. Фізичне становлення особистості
Назва заходу
Дата проведення
«Лонгмоб-2016»
Серпень
Першість ЛПК з футболу серед юнаків
Вересень
Свято до Дня працівників фізкультури
Вересень
Першість ЛПК з футболу серед дівчат
Жовтень
Кубок коледжу з легкоатлетичного кросу
Вересень
Першість коледжу з силових видів спорту
Жовтень
Кубок коледжу з футболу серед юнаків
Жовтень
Чемпіонат коледжу з шахів, шашок
Жовтень
Фестиваль груп підтримки
Лютий
Настільний теніс - першість коледжу
Листопад
Першість коледжу з міні-футболу серед дівчат
Грудень
Військово-прикладні змагання
Грудень
Чемпіонат коледжу з волейболу
Грудень
Першість коледжу з рухливих ігор
Лютий
Першість коледжу зі спортивної гімнастики
Березень
Зимова коледжна олімпіада
Лютий
«Кубок пам’яті В.С. Байракова» з баскетболу
Березень
Першість коледжу з баскетболу
Грудень
Першість коледжу по ЗФП
Лютий
Першість коледжу з легкої атлетики
Березень
Першість коледжу з легкоатлетичних метань
Березень
Традиційний кубок коледжу з легкоатлетичного
Квітень
кросу

Відповідальні
Комісія з
працевлаштування
Комісія з
працевлаштування
Психолог коледжу

Відповідальні
Викладачі ФВ
Ляшенко В. В.
Ляшенко В. В.
Ляшенко В. В.
Викладачі ФВ
Викладачі ФВ
Ляшенко В.В.
Ляшенко В.В.
Викладачі ФВ
Ляшенко В.В.
Ляшенко В.В.
Викладачі ФВ
Ляшенко В.В.
Викладачі ФВ
Викладачі ФВ
Викладачі ФВ
Викладачі ФВ
Ляшенко В.В.
Ляшенко В.В.
Викладачі ФВ
Викладачі ФВ
Ляшенко В.В.

23.

Легкоатлетична естафета присвячена
Дню Перемоги

Травень

Ляшенко В.В.

24.
25.
26.
27.

Змагання з легкоатлетичного багатоборства
Першість коледжу по футболу серед дівчат
Весняний чемпіонат з футболу серед юнаків
День здоров'я

Квітень
Квітень
Травень
Травень

Викладачі ФВ
Ляшенко В.В.
Ляшенко В.В.
Викладачі ФВ

ІІ. Обласна зональна спартакіада серед ВУЗів І-ІІ рівнів акредитації – згідно положення.
ІІІ. Спартакіада університету серед студентів – згідно положення.

