МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ, ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ
ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВП НУБІП УКРАЇНИ «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
Виховна діяльність в коледжі є важливою складовою навчально-виховного процесу та направлена на пошук і
впровадження нових ефективних форм для забезпечення всебічного і гармонійного розвитку студентів. Основною метою
виховної роботи є виховання особистості студента, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань
українського народу, формування в нього професійного світогляду, розвиток духовності, моральної, естетичної, правової
та екологічної культури, навичок здорового способу життя, прищеплення комплексу загальнолюдських, національнопатріотичних і культурних норм, цінностей, правил та ідеалів поведінки в професійній діяльності. Для проведення комплексу
організаційно-виховних заходів, які сприяють досягненню цієї мети, в коледжі складається перспективний план виховної
роботи на навчальний рік.
Провідними завданнями навчального закладу є:
• забезпечення всебічного розвитку особистості, як найвищої цінності суспільства;
• виховання високих моральних якостей майбутніх громадян, збагачення їх інтелектуального та культурного
потенціалу, що ґрунтується на культурно-історичних та моральних цінностях українського народу, його традиціях
і духовності;
• оволодіння цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями;
• збереження та розвиток фізичного і психічного здоров’я студентів;
• профілактика девіантних проявів серед неповнолітніх;
• підготовка студентської молоді до життя у цивілізованому та культурному просторі.

Принципи виховання
Виховання студентської молоді в коледжі грунтується на таких принципах:
• демократичності - визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності,
усунення авторитарних методів виховання;
• гуманізації - створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної
особистості;
• єдності навчальної та виховної діяльності - консолідації студентства та педагогічних працівників у єдину академічну
спільноту, об'єднану спільною мораллю та ідеями;
• послідовності, системності - при внесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв'язок виховання з життям,
трудовою діяльністю та продуктивною працею;
• диференціації та індивідуалізації виховного процесу - врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного,
психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої
індивідуальності;
• єдності теорії та практики - реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та
громадську діяльність;
• пріоритету правової свідомості - вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини.

Головні пріоритети виховної діяльності:
• єдність навчального та виховного процесів;
• розвиток гуманістичного мікроклімату, культури взаємовідносин, здорового способу життя;
• формування творчої атмосфери;
• підвищення ефективності інформаційно-просвітницької роботи;

• виховання молоді з патріотичних, гуманістичних позицій;
• удосконалення індивідуальної, виховної роботи зі студентами;
• організація соціально-психологічної допомоги студентам;
• розвиток студентського самоврядування, допомога студентським організаціям;
• формування коледжних традицій.
Законодавча база
Конституція України, Закон України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, «Про фізичну культуру і спорт», Програма правової
освіти населення України, Загальна декларація прав людини. Нормативно-правовою базою у формуванні виховної системи
коледжу є Положення про психологічну службу системи освіти, Положення про студентське самоврядування у закладах вищої
освіти, Концепція національно-патріотичного виховання молоді та ін.

Основні напрями виховання

І. Організаційні заходи
№
н/п
1

ЗМІСТ ЗАХОДІВ
2

1

Складання і затвердження плану виховної роботи коледжу.

2

Складання і затвердження графіку чергування викладачів в
головному корпусі, гуртожитку та на полігоні в умовах
карантинк

ТЕРМІН
ВИКОНАННЯ
3

ВИКОНАВЦІ
4

І тиждень
вересень

Заступник директора з виховної роботи Г.В.Процик.

І тиждень
вересень

Заступник директора з виховної роботи Г.В.Процик.

3

Складання і затвердження графіку проведення годин
корпоративної культури спілкування кураторів академічних
груп на І-II-ий семестри 2020/2021 н.р.

І-ІІ тиждень
вересень

4

Складання і затвердження плану роботи студентської ради на
2020-2021 н.р.

І-ІІ тиждень
вересень

5

Затвердження плану роботи бібліотеки на 2020-2021 н.р.

І-ІІ тиждень
вересень

6

Затвердження плану виховної роботи в студентському
гуртожитку на 2020-2021 н.р.

І-ІІ тиждень
вересень

7

Затвердження плану роботи кураторів академічних груп на
І-II-ий семестри 2020-2021 н.р.

І-ІІ тиждень
вересень

І-ІІ тиждень
вересень

Заступник директора з виховної роботи Г.В.Процик,
голова методичного об’єднання кураторів груп
С.І.Куца.
Заступник директора з виховної роботи Г.В.Процик,
голова студентської ради коледжу Ю.Шулик.
Заступник директора з виховної роботи Г.В.Процик,
завідувач бібліотеки О.В.Михайлишин
Заступник директора з виховної роботи Г.В.Процик,
вихователь гуртожитку Л.Т.Гурко
Заступник директора з виховної роботи Г.В.Процик,
голова методичного об’єднання кураторів груп Куца
С.І., куратори академічних груп
Директор
коледжу
С.І.Пилипишин, заступник
директора з виховної
роботи Г.В.Процик,
практичний психолог В.І.Лещук

8

Затвердження плану роботи практичного психолога на
2020-2021 н.р.

9

Вибори активу академічних груп.

10

Збір соціальних даних та анкетування студентів нового
набору.

І-ІІ тиждень
вересень

Голова методичного об’єднання кураторів груп Куца
С.І, практичний
психолог В.І.Лещук, куратори
академічних груп.

11

Проведення інструктажів з охорони праці, безпеки
життєдіяльності, пожежної безпеки та безпеки дорожнього
руху для студентів коледжу.

ІІ-ІІІ тиждень
вересень

Інженер з охорони праці В.М.Іваськів, куратори
академічних груп та викладач Гаховський В.Т

І тиждень
вересень

Куратори академічних груп.

•
•
•
•

12

Проведення планових засідань студентської ради коледжу.

13

Проведення планових засідань активу академічних груп.

14

Проведення
студентами.

15

Проведення годин корпоративної культури спілкування в
академічних групах на курсах.

обліку

навчальних

годин,

пропущених

щочетверга
протягом року
щосереди
протягом року
останній
тиждень місяця
протягом року
За розкладом
протягом року

Заступник директора з виховної роботи Г.В.Процик,
Студентська рада коледжу.
Актив академічних груп.
Завідувачі
відділень
І.В.Тернова.,
І.І.Буняк,
М.С.Михайлишин, куратори академічних груп,
Студентська рада коледжу.
Куратори академічних груп.

II. Національно-патріотичне виховання:
формування національної свідомості і відповідальності за долю України;
виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті;
культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з
природою та ін.);
виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.
№
н/п
1
1

ЗМІСТ ЗАХОДІВ
2
Проведення першої лекції «3 народження я покликаний до
патріотизму», «Зростаємо громадянами-патріотами
землі, що Україною зветься!»

ТЕРМІН
ВИКОНАННЯ
3
вересень

ВИКОНАВЦІ
4
Голова циклової комісії гуманітарних дисциплін
Г.І.П’єнтак, викладачі історії, куратори академічних
груп

Міжнародний день грамотності

2
3
4
5

6

7

Бесіди з історії та традицій коледжу для студентів І курсу.
Участь т а проведення міжнародного конкурсу з
української мови ім. Петра Яцика.
XI Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської
та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка.
Міжнародний день миру:
• випуск інформаційного бюлетеня;
• патріотичний флешмоб «Ми – за мир».

9

Куратори академічних груп, викладачі історії

вересень, жовтень

Куратори академічних груп.

листопад, грудень

Викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін

І-ІІ тиждень
жовтень

Викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін

21 вересня

Куратори академічних груп, викладачі
України, Студентська рада коледжу.

історії

Заходи присвячені Всенародному Дню батька:
фотовиставка «Тату, тату, таточку тільки не старій»;
година спілкування про сімейні цінності «Мої батьки –
мої крила»
До Всеукраїнського Дня бібліотеки:
- інформаційна година «Дещо з історії книги та бібліотеки»;
- конкурс творчих робіт «Книга і бібліотека у моєму житті»;
- доброчинна акція «Подаруй бібліотеці книгу».
Заходи, присвячені Дню захисника України:
- урок-реквієм, присвячений захисникам рідної землі,
їхнього бойового подвигу;
- конкурс творчих робіт та презентацій «Героям Слава!»;
- година корпоративної культури спілкування «Сила та воля
– звільнена доля»;
- історичний турнір «Сила нескорених».
-

8

08 вересня

20 вересня

Куратори академічних груп

30 вересня

Бібліотекар
О.В.Михайлишин,
куратори
академічних груп, Студентська рада коледжу.

III тиждень
Жовтень

Заступник
директора
з
виховної
роботи
Г.В.Процик, голова циклової комісії гуманітарних
дисциплін Г.І.П’єнтак, викладач історії України,
куратори академічних груп, Студентська рада
коледжу.

10
11

12

13

14

Інформаційна година до Дня української писемності та мови
«Минуще все, лиш слово не минає...».
Цикл заходів до Дня Гідності та Свободи:
- тематичні години пам’яті «Революція Гідності
– пам’ятаємо, не забудемо, розповімо!»;
- лекції та бесіди: «Герої не вмирають»,
«Європейський вибір України», «Пам’яті Небесної
Сотні»;
- перегляд документальних фільмів «Зима, що нас змінила»,
«Майдан»;
- тематична виставка студентських робіт
Авторський
1932-1933 років в
«Революція проект
Гідності«Голод
– шлях незалежності».
Україні: очима істориків, мовою документів»,
присвячений Дню пам’яті жертв голодомору та політичних
репресій 1932-1933 рр. Всеукраїнська акція «Засвіти
свічку».
До Дня Соборності та Свободи України:
- урок патріотизму серед студентів І-ІV-х курсів
«Соборна, вільна, незалежна мати Україна – одна на
всіх, як оберіг»;
- тематичні години спілкування в усіх академічних групах
«Україно, твоя доля – єдність, злагода і воля».
Тематична година спілкування до Дня рідної мови:
«Материна мова!».

II тиждень
листопад

Голова циклової комісії гуманітарних дисциплін
Г.І.П’єнтак,

III тиждень
листопад

Заступник
директора
з
виховної
роботи
Г.В.Процик, голова циклової комісії гуманітарних
дисциплін Г.І.П’єнтак, викладач історії України,
куратори академічних груп, практичний психолог
В.І.. Лещук, Студентська організація коледжу.

28 листопад

Голова циклової комісії гуманітарних дисциплін
Г.І.П’єнтак, викладач історії України Скасків В.Л.,
куратори академічних груп

III тиждень
Січень

Голова циклової комісії гуманітарних дисциплін
Г.І.П’єнтак, викладач історії України, куратори
академічних груп

III тиждень
Лютий

Викладачі
української
мови
та
літератури
О.М.Зборівська,
О.І.Бойко
С.В.Жеребецький,
куратори академічних груп.

15

Шевченківські читання: «Велич поета – до кожного серця».

II тиждень
Березень

Викладачі циклової комісії гуманітарних
дисциплін

ІІ-ІІІ тиждень
травень

.Викладачі історії України

16

Проведення студентської конференції посвяченої проблемам
історії України.

16

Тиждень національної пам'яті:
• проведення Дня вишиванки;
• випуск інформаційного бюлетеню «Про що розповість
Україна» (відомі і невідомі сторінки історії);
• проведення годин корпоративного спілкування, диспутів на
теми: «Таємниці України», «Духовні скарби нації», «Бути
патріотом – це обов'язок»;
• студентська конференція до Дня пам’яті та примирення:
«Шляхами подвигу і слави»

ІІ-ІІІ тиждень
травень

Куратори груп.

III. Превентивно-правове виховання спрямоване вироблення у студентської молоді імунітету до негативних впливів
соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист, на
прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; виховання поваги до Конституції, Законів України,
державних символів України; виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; формування політичної
та правової культури особистості; залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського
руху.
№
н/п

ЗМІСТ ЗАХОДІВ

ТЕРМІН
ВИКОНАННЯ

1

2

3

4

1

Благодійна акція «Душу зцілює добро» до Міжнародного
дня людей похилого віку.

І тиждень
жовтень

Практичний
психолог
В.І.Л ещ ук ,
сектор
волонтерської роботи Студентської організації
коледжу.

ВИКОНАВЦІ

2

3

4

5

6

7

Заняття з елементами тренінгу «Скажемо насиллю НІ!»
Конкурс фотографій і плакатів на тему «Ні насильству в
сім’ї»
Інтерактивне заняття «Життя на продаж» зі студентами
коледжу, що проживають у гуртожитку до Міжнародного
дня боротьби з торгівлею людьми.
Бесіда-диспут «Торгівля людьми – сучасний
прояв рабства».
Всеукраїнський тиждень права:
• цикл лекції «Права, свободи, обов'язки громадянина
України»;
• година корпоративної культури спілкування на тему:
«Основні права людини»;
• зустріч за круглим столом з н а ч а л ь н и к о м
Бережанського відділу поліції ГУ поліції України в
Тернопільській обл. на тему: «Права дитини в сучасному
світі»
• організація перегляду відеофільмів з циклу «Невигадані
історії», з метою профілактики ризикованих форм поведінки
серед студентської молоді.
Благодійні заходи до Дня святого Миколая.
Зустріч з представниками правоохоронних органів, бесіда
на тему: «Профілактика злочинності серед
неповнолітніх»;

II тиждень
жовтень

Практичний психолог В.І.Лещук, куратори
академічних груп.

II тиждень
листопад

Практичний психолог В.І.Лещук, вихователь
гуртожитку Л.Т.Гурко, куратори академічних груп

III тиждень
листопад
II тиждень
грудень

III тиждень
грудень
III тиждень
березень

Практичний
психолог
академічних груп.

В.І.Лещук, куратори

Юрисконсульт Крамар Н.П. викладач правознавства
А.А.Юдіна,
практичний
психолог В.І.Лещук,
куратори академічних груп

Практичний психолог В, . І . Л е щ ук , сектор
волонтерської роботи Студентської організації
коледжу.
Куратори
академічних
груп,
представники
правоохоронних органів

8
9

І тиждень
червень

Благодійний захід до Міжнародного дня дітей

Бесіда на тему: «1991р. Постановою Верховної Ради
УРСР ратифіковано "Конвенцію про права дитини»

27 лютого

Практичний психолог В, . І . Л е щ ук , сектор
волонтерської роботи Студентської організації
коледжу.
Куратори академічних груп, юрисконсульт Крамар
Н.П. викладач правознавства А.А.Юдіна,

IV Художньо-естетичне виховання спрямоване на розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і
творчої діяльності; формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях на
кращих надбаннях світової культури; вироблення умінь примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати і
відтворювати прекрасне у повсякденному житті.
№
н/п
1
1

ТЕРМІН
ВИКОНАННЯ
3

ЗМІСТ ЗАХОДІВ
2
Урочиста імпреза присвячена Дню знань (онлайн)

2

Концертна програма до Дня працівника освіти

3

Концертна програма «Студентська
Міжнародного дня студента

корпорація»

Вересень

4 жовтеня

до

III тиждень
листопад

ВИКОНАВЦІ
4
Заступник директора з виховної роботи
Г.В.Процик, Студентська організація коледжу,
практичний психолог В.І.Лещук
Заступник
директора
з
виховної
роботи
Г.В.Процик, Студентська організація коледжу,
практичний психолог В.І.Лещук, активи академічних
груп.
Заступник
директора
з
виховної
роботи
Г.В.Процик, Студентська організація коледжу,
практичний психолог В.І.Лещук та куратори
академічних груп.

Модний проєкт 2020 «МІС та МІСТЕР коледж»

Листопад

Студентська організація коледжу

5

Урочиста церемонія нагородження переможців проекту
«Сова 2020»

Грудень

Заступник директора з виховної роботи
Г.В.Процик, голова методичного обєднання
кураторів академічних груп С.І.Куца

6

Конкурсна програма до Дня Святого Валентина
«Пара коледжу 2021».

4

7
8

І тиждень лютий

Проведення святкового концерту до Міжнародного жіночого
дня.

І-ІІ тиждень
березень

Фестиваль «Голосіївська весна» та конкурс творчого звіту
колективів художньої самодіяльності

березень

9

Профорієнтаційний захід, присвячений Дню Матері
та міжнародному Дню сім’ї.

І-ІІ тиждень
травень

10

Урочистості з
випускники!»

IV тиждень
червень

нагоди

вручення

дипломів

«Віват,

Сектор
культурно-просвітницької
Студентської
організації
коледжу,
академічних груп

роботи
куратори

Заступник
директора
з
виховної
роботи
Г.В.Процик, Студентська організація коледжу,
практичний психолог В.І.Лещук.
Заступник
директора
з
виховної
роботи
Г.В.Процик, Студентська організація коледжу,
практичний психолог В.І.Лещук, викладачі та
студенти коледжу

Куратори академічних груп
Заступник директора з виховної роботи
Г.В.Процик, Студентська організація коледжу,
практичний психолог В.І.Лещук, викладачі та
студенти коледжу

V. Професійна спрямованість.
Трудове виховання спрямоване на формування особистості, яка свідомо та творчо
ставиться до праці; формування почуття господарської відповідальності; розвиток умінь самостійно та
ефективно працювати; формування готовності до праці в умовах ринкової економіки.
№
н/п
1
1
2
3

ТЕРМІН
ВИКОНАННЯ
3

ЗМІСТ ЗАХОДІВ
2
Бесіди про збереження майна та обладнання навчального
закладу.
Години корпоративної культури спілкування на теми:
«Комунікація поколінь», «Що таке булінг».
До Міжнародного дня бухгалтера:
• квест «Економічний лабіринт»;
• бухгалтерський батл «Хто кращі бухгалтери: чоловіки чи
жінки?»
• випуск інформаційного бюлетеня «Професія бухгалтера».
Традиційний захід «Сходинками професійного зростання».

4

5

Конкурс студентських
найкраща».

презентацій

«Моя

професія

6

Профорієнтаційна робота в освітніх закладах міста та
області.

-

ВИКОНАВЦІ
4

протягом року

Куратори академічних груп.

за розкладом

Куратори академічних груп.

II тиждень
жовтень

ІІІ-ІV тиждень
Листопад
III тиждень
Квітень
протягом року

Голова циклової комісії спеціальних економічних
дисциплін У.Є.Бурдаш, викладачі комісії.

Завідувач навчально-виробничої практики, майстри
виробничого навчання, куратори академічних груп

Студентська організація коледжу.
Провідний фахівець з профорієнтації О.А.Процик,
викладачі коледжу.

Дні відкритих дверей.

протягом року

Провідний фахівець з профорієнтації О.А.Процик

7

VI. Екологічне виховання спрямоване на формування основ глобального екологічного мислення та екологічної
культури; оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування; виховання почуттів
відповідальності за природу як національне багатство; виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної
діяльності.
№
н/п
1

2

ТЕРМІН
ВИКОНАННЯ
3

1

Проведення лекцій, бесід, конференцій з екологічного
виховання.

II тиждень
Квітень

2

Екскурсії до музею під відкритим небом, до ботанічного
саду НУБІП та ін.

протягом року

ЗМІСТ ЗАХОДІВ

3

Студентська
конференція
«Екологічний
навколоземного космічного простору».

стан

II тиждень
Квітень

4

Форум студентських проектів «Збережемо Землю!» до
Всесвітнього дня землі.

III тиждень
Квітень

ВИКОНАВЦІ
4
Голова циклової комісії природничих
Л.А.Дворська, викладачі комісії.

дисциплін

Куратори академічних груп.
Голова циклової комісії природничих
Л.А.Дворська, викладачі комісії

дисциплін

Студентської ради коледжу, голова циклової комісії
природничих дисциплін Л.А.Дворська, викладачі
комісії, куратори академічних груп

5

День пам'яті «Чорнобиль - відлуння болю України».

6

Організація роботи лекторія з проблем екології.

7

Участь у Всеукраїнській акції «За чисте довкілля».

IV тиждень
Квітень
ІІІ-ІV тиждень
Квітень
II тиждень
Квітень

Голова циклової комісії природничих
Л.А.Дворська, викладачі комісії

дисциплін

Голова циклової комісії природничих
Л.А.Дворська, викладачі комісії

дисциплін

Волонтерський сектор студентської ради коледжу,
студенти та куратори академічних груп.

Проведення конкурсів:

8

• на краще естетичне оформлення кімнат в гуртожитку;
• на краще озеленення кімнати.

ІІІ-ІV тиждень
Березень

Заступник директора з виховної роботи
Г.В.Процик, вихователь гуртожитку Л.Т.Гурко.

VII. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя спрямоване на виховання відповідного
ставлення до власного здоров'я, здорового способу життя; формування знань і навичок фізичної культури в житті людини;
забезпечення повноцінного фізичного розвиту студентів; фізичне, духовне та психічне загартування; формування потреб у
безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань; створення умов для активного
відпочинку студентів.
№
н/п
1

ЗМІСТ ЗАХОДІВ
2

ТЕРМІН
ВИКОНАННЯ
3

ВИКОНАВЦІ
4

1

2

Організація спортивних секцій та груп здоров'я.

Проведення Олімпійського тижня, присвяченого Дню
фізичної культури та спорту:
• спортивне свято «Ігри чемпіонів 2020»;
• турнір з міні-футболу серед юнаків І-ІІ курсів;
• змагання з волейболу серед дівчат II курсу;
• годин корпоративної культури спілкування на теми:
«Спорт упорядковує думки та дисциплінує тіло», «Дорога
до життєвого успіху на прикладі відомих спортсменів
України».

3

Бесіди, лекції з метою пропаганди фізичної культури і
здорового способу життя.

4

Спортивні змагання «Казацькі забави 2020» до Дня
Захисника України.

5

Зустріч
з
лікарем-гінекологом
обласного
центру
репродуктивного здоров’я. Тема лекції - «Здоровий спосіб
життя - профілактика злоякісних новоутворень».

І- ІІ тиждень
Вересень

Голова циклової комісії фізичного виховання та
захисту Вітчизни В.Т.Гаховський, куратори
академічних груп.

III тиждень
Вересень

Голова циклової комісії фізичного виховання та
захисту Вітчизни В.Т.Гаховський, керівник фізичного
виховання Жеребецький С.В., куратори академічних
груп. спортивно- оздоровчий сектор Студентської
організації коледжу.

за планом виховної
роботи кураторів

14 жовтня .

II тиждень
жовтень

Куратори академічних груп.

Викладачі
фізичної
культури, голова циклової
комісії фізичного виховання та захисту Вітчизни
В.Т.Гаховський,
керівник фізичного виховання
Жеребецький С.В., куратори академічних груп.

Практичний
психолог
коледжу
В.І.Лещук, куратори академічних груп

6

«Здорова молодь — здорова нація» профілактика
венеричних захворювань (зустріч з профільними лікарями).

II тиждень
листопад

7

Профілактичний марафон: круглий стіл «Дві сторони
позитивного життя» до Міжнародного дня боротьби зі
СНІДом та солідарності з ВІЛ-позитивними людьми.

1 грудня

8

Спартакіада (1-4 курси)

III тиждень
квітень

Заходи до Дня здоров’я

І-ІІ тиждень
квітень

9

Медична сестра коледжу,
практичний
В.І.Лещук, куратори академічних груп.

Медична сестра коледжу, практичний
В.І.Лещук, куратори академічних груп
Викладачі

фізичної

психолог

психолог

культури

Викладач
фізичної
культури, спортивнооздоровчий сектор Студентської організації коледжу.

VIII. Індивідуальна робота зі студентами та їх батьками спрямована на необхідні умови для вільного розвитку
особистості, формування колективів студентських груп, встановлення зворотного зв’язку з батьками студентів.
№
н/п
1
1

ЗМІСТ ЗАХОДІВ
2
Встановити форми постійного зв’язку з батьками (телефони,
листи, відвідування).
Ознайомитись із сімейним станом студентів з метою
цілеспрямованої виховної роботи.

ТЕРМІН
ВИКОНАННЯ
3
І-ІІ тиждень
вересня

ВИКОНАВЦІ
4
Голова методичного об’єднання кураторів
академічних груп С.І.Куца, куратори академічних
груп.

