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В С Т У П 

Головним завданням педагогічного колективу у 2019-2020 навчальному році вважати вдосконалення 

навчально-виховного процесу відповідно  до вимог Законів  України "Про вищу освіту", «Про освіту», 

Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції національного виховання, Концепції Нової 

української школи, регіональних освітянських програм та інших державних документів з становлення 

вищої освіти в Україні. 

У 2019-2020 навчальному році підготовка фахівців у Комунальному вищому навчальному закладі 

«Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» буде 

здійснюватися за такими напрямами та спеціальностями: 

 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

Код та назва 

спеціальності 

Сертифікат про 

акредитацію 

Ліцензований 

об’єм прийому 

Рівень 

акредитації 

01 Освіта /Педагогіка 013 Початкова освіта Серія КК № 

24006392 

130 перший 

01 Освіта /Педагогіка 

 

 

014.10 Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології) 

Серія КК  № 

24006393 

 

50 перший 

 

         КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем і формою  навчання 

Спеціальність  

(шифр і назва) 

Освітньо- 
кваліфіка-

ційний 
рівень 

Форма 

навчання 

Кількість студентів 

Разом У тому числі на курсах 

1к. 2к. 3к. 4к. 

01 Освіта/Педагогіка  

013Початкова освіта 

 

Перший Денна 314 61 75 100 78 

01 Освіта/Педагогіка 

014.10 Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології)  

Перший Денна 174 35 48 48 43 

Р а з о м: 488 96 123 148 121 

 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ для вивчення загальноосвітніх предметів 

Спеціальність 

(шифр і назва) 

Освітньо- 

кваліфікацій 

ний рівень 

Форма 

навчання 

Кількість студентів 

Разом 
У тому числі по курсах 

1к. 2к. 

01 Освіта/Педагогіка 

013 Початкова освіта  Перший Денна 132 60 72 

01 Освіта/Педагогіка 

014.10 Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології) 

Перший Денна 61 31 30 

Р а з о м 193 91 102 

  

Коледж має 5 навчальних корпусів, два гуртожитки, що дає можливість забезпечити 100% студентів 

житлом. Згідно з навчальними планами у коледжі створено навчальні кабінети, лабораторії та майстерні. 

№ п/п 
Назва кабінету (лабораторії, 

майстерні) 

Кіль- 

кість 

Загальна 

площа м2 

Площа на 

одного 

студента м2 

Санітарно- 

техніч. стан 

Укомплекто

в. навч 

обладнанням 

відповідно до 

Типового 

переліку 

навчально- 

наочних 

посібн. і 

навчального 

обладнання 

Наявність і 

відповідність 

вимогам 

навчальних 

планів і 

програм 

Н
а
п

о
в

н
е
н

іс
т
ь

 н
а
в

ч
. 

г
р

у
п

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 Навчально-методична 

лабораторія 

1 46 1,84 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

25-30 

2 Кабінет української, 

зарубіжної та дитячої 

літератури 

1 55,2  2,2 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

25-30 

3 Кабінет української мови та 

методики навчання 

української мови 

1 45,6 1,82 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

25-30 

4 Кабінет культурології 1 54,7 2,18 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

25-30 

5 Кабінет соціально- 

економічних дисциплін, 

основ економіки і 

підприємництва 

1 48,7 3,24 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 

6 Кабінет біології та методики 

навчання природознавства, 

анатомії, фізіології і гігієни 

дітей шкільного віку 

1 48 1,92 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

25-30 

7 Кабінет математики 1 47 1,88 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

25-30 

8 Кабінет ТЗН, методики 

навчання технологій та 

основ виробництва 

1 44,7 1,78 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

25-30 

9 Лабораторія технічного 

моделювання і 

електромонтажної справи 

1 34,7 2,6 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 

10 Кабінет методики навчання 

англійської мови 

1 45,8 4,16 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

11-15 

11 Кабінет іноземної мови 1 43,7 3,94 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

11-15 

12 Кабінет методики навчання 

математики 

1 49,6 1,98 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

30 

13 Кабінет та лабораторія хімії 1 62,10 4,14 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 

14 Кабінет основ інформатики і 

обчислювальної техніки 

1 48,0 1,92 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

25-30 

15 Кабінет та лабораторія 

комп'ютерних систем та 

методики навчання 

інформаційно- 

комунікаційних технологій 

1 44 1,76 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

25-30 

16 Кабінет та лабораторія 

педагогіки і психології 

1 55,9 2,23 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

25-30 

17 Кабінет захисту Вітчизни, 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

1 55,9 2,23 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

25-30 

18 Кабінет музичного 

виховання з методикою 

навчання 

1 63,2 4,2 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 

19 Кабінет образотворчого 

мистецтва з методикою 

навчання 

1 93,8 3,1 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

30 

20 Кабінет та лабораторія 

технологій мистецтва та 

спеціального малювання 

1 49 3,2 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 

21 Кабінет методики трудового 

навчання з практикумом 

1 75,9 3,0 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

 

25-30 

22 Кабінет ТЗН, методики 

навчання технологій та 

основ виробництва 

1 66,7 4,4 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 

23 Кабінет нарисної геометрії і 

креслення з методикою 

навчання креслення та 

машинознавства 

1 48,7 1,94 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

25-30 

24 Кабінет основ техніки і 

технології виготовлення 

одягу та матеріалознавства 

1 52,7 2,10 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

25-30 

25 Кабінет технології ручної 

обробки деревини 

1 25,5 1,7 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 
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26 Лінгафонний кабінет 1 33,20 2,76 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

11-15 

27 Кабінет правил дорожнього 

ру
х
у 

1 52,7 3,5 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 

28 Кабінет технології роботи на 

деревообробних верстатах 

1 56,2 3,8 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 

29 Кабінет німецької, 

французької та російської 

мови з методикою 

викладання 

1 55,4 3,7 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 

30 Кабінет виробництва та 

обробки конструкційних 

матеріалів 

1 55,4 3,7 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 

31 Кабінет та лабораторія 

фізики з астрономією 

1 43,7 3,9 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 

32 Лабораторія загальної 

електротехніки з основами 

електроніки 

1 182 3,5 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

30-50 

33 Кабінет технології 

виготовлення інструментів 

та механічної обробки 

металу 

1 53 1,8 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 

34 Лабораторія технічних 

засобів навчання 

1 66,6 4,4 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 

35 Лабораторія 

матеріалознавства 

1 50 3,3 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 

36 Лабораторія матеріалів та 

технології 

машинобудування 

1 75,9 3,0 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

30 

37 Лабораторія допусків та 

технічних вимірювань 

 

1 38 2,5 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 

38 Кабінет засобів 

комп'ютерних 

інформаційних систем , 

комп'ютерних мереж та 

програмування й 

електронного діловодства 

1 33,2 2,7 В межах 

норми 

100% Відповідає 

вимогам 

15 

 
Навчальні майстерні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Майстерня механічної 

обробки металів 

Так 100 Задовільний Так Так Так Так Так 

2. Майстерня ручної обробки 

металів 

Так 100 Задовільний Так Так Так Так Так 

3. Майстерня електропобутових 

машин 

Так 100 Задовільний Так Так Так Так Так 

4. Майстерня механічної 

обробки деревини 

Так 100 Задовільний Так Так Так Так Так 

5. Майстерня ручної обробки 

деревини 

Так 100 Задовільний Так Так Так Так Так 

6. Слюсарна майстерня Так 100 Задовільний Так Так Так Так Так 

7. Майстерня харчових 

технологій 

Так 100 Задовільний Так Так Так Так Так 

8. Майстерня швейного 

виробництва 

Так 100 Задовільний Так Так Так Так Так 

9. Хореографічний зал Так 100 Задовільний Так Так Так Так Так 

10. Спортивні зали Так 100 Задовільний Так Так Так Так Так 
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11. Зал ритміки та хореографії Так 100 Задовільний Так Так Так Так Так 

 

У навчальному закладі функціонує їдальня на 80 посадкових місць. 

Фонд бібліотеки складає 52 тис. 800 екземплярів, при бібліотеці обладнана читальна зала на 60 місць, площа 

бібліотеки з читальною залою - 211м
2
. 

Власна навчально-виробнича площа становить 9482м
2
, площа, що прибирається - 10545м

2
, нормативна 

навчально-лабораторна площа 687х10=6870м
2
. Фактична площа на 1 студента 9482:687=13,8м

2
. 

Коледж працюватиме у 2019-2020 навчальному році в одну зміну   за п'ятиденним робочим тижнем. 

Педагогічними кадрами коледж укомплектований повністю: у 2019-2020 навчальному році працюватимуть 

58 штатних педагогічних працівників. З них: 

1. Кандидатів  наук – 1 особа. 

2. Мають педагогічне звання "Викладач-методист" – 12 осіб. 

3. Мають педагогічне звання "Старший викладач" – 11 осіб. 

4. Нагороджені знаком "Відмінник освіти України" – 17 осіб. 

Мають кваліфікаційну категорію: 

1. "Спеціаліст вищої категорії" – 36 осіб. 

2. "Спеціаліст першої категорії" – 9 осіб. 

3. "Спеціаліст другої категорії" –4 особи. 

4.   Спеціаліст - 9 осіб. 
 

 

     Проблеми та головні завдання коледжу на 2019-2020 навчальний рік 
Головним завданням педагогічного колективу у 2019-2020 навчальному році необхідно вважати 

вдосконалення навчально-виховного процесу відповідно до вимог Законів  України  «Про 

освіту», «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції 

національного та патріотичного виховання, Концепції Нової української школи,  регіональних 

освітянських програм та інших державних документів з становлення вищої освіти в Україні. 

Основні вимоги, які ставляться Міністерством освіти і науки до загальноосвітньої та профільної 

підготовки студентів у поточному році: 

- оновлення змісту підготовки вчителів у відповідності із Концепцією Нової української школи; 

- формування компетенцій студентської молоді у підготовці до обраної професії  відповідно до 

сучасних вимог; 

- впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес; 

-    удосконалення керівництва самостійною роботою студентів; 

-    впровадження інтегративного підходу при викладанні навчальних предметів і дисциплін;  

-   впровадження кваліметричних вимірів ефективності навчальних занять, педагогічної практики,  

професійного та особистісного становлення студентів; 

- планування та організація виховного процесу за проектною технологією із врахуванням 

спеціальності та курсу навчання. 

Головною навчально-методичною проблемою, над якою буде працювати коледж у 2019-

2020 рр.,  є: формування готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності в умовах 

Нової  української школи, забезпечення якості освіти майбутнього педагога шляхом 

впровадження ефективного входження до світового медіа-простору в умовах удосконалення 

інформаційного освітнього середовища.  

Відповідно  до  Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», наказу МОН України  від 

01.06.2018 року №570 «Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти 

закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної 

середньої освіти»,  Наказу МОН України  від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від        29 квітня 

2015 року № 266,  листа МОН України  №22.1/10-2240  від 05.07.2018 року  «Про навчальні плани і 

програми підготовки молодших спеціалістів у 2018-2019 н.р.»,  Положення про організацію 

освітнього процесу у Комунальному вищому навчальному закладі «Корсунь-Шевченківський 

педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» від 26.06.2018 року, Положення 

про організацію педагогічної практики в Комунальному вищому навчальному закладі «Корсунь-

Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» від 27.06.2019 

року, педагогічний коледж у  2019-2020 навчальному році працюватиме над розв’язанням таких 

головних завдань: 

– Вдосконалювати  форми і методи  навчання та виховання; підвищувати ефективності уроків 

та навчальних занять; збільшувати вплив    виховних заходів на  розвиток пізнавальної активності 

студентів та їх  самостійного мислення; широко використовувати  в освітньому  процесі  нові 

педагогічні технології;  готувати  випускників до роботи в умовах реформування Нової української 
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школи;  дотримуватись  професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти»  в умовах дії Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту»,  «Про мови в 

Україні». Розвивати  процеси демократизації, гуманізації та індивідуалізації навчально-виховного 

процесу,  звертати особливу увагу на вивчення основ Конституційного права України,  

впроваджувати в навчальний процес економічні, інформаційно-цифрові та соціально-громадянські 

компетентності, загальнокультурну грамотність, обізнаність та здатність до самовираження у сфері 

культури,  екологічну грамотність і здоровий спосіб життя.  

– завдання кожного викладача – визначити своє місце в оновленому змісті освіти, в становленні 

вищої школи, у подальшій підготовці фахівців для освітянських закладів, навчати студентів 

самостійно працювати, поглиблювати знання через використання системи «Інтернет» та нових 

комп’ютерних технологій; формувати людські духовні риси: любов до своєї суверенної держави, 

свого народу, рідного краю, мови, обрядів, традицій, до свого навчального закладу. 

– Цикловим  комісіям та всім викладачам коледжу постійно вдосконалювати викладання 

дисциплін, передбачених навчальним планом, особливу увагу звернути на предмети математичного 

та природничого циклів, українську мову (за професійним спрямуванням), історію, іноземну мову, 

підвищувати рівень знань студентів з цих предметів. Широко впроваджувати в навчальний процес 

передові форми і методи навчання, домагатися такого стану, щоб кожен урок, лекція, семінарське 

чи  факультативне заняття забезпечували студентам глибокі сталі знання. 

– Викладачам коледжу  активно працювати над удосконаленням нетрадиційних форм ведення 

освітнього  процесу, широко використовувати національні традиції української освіти, 

удосконалювати комплекси методичного забезпечення навчальних дисциплін. Поглиблювати 

професіоналізм у викладанні всіх предметів, широко використовувати міжпредметні зв’язки. 

– З метою оперативного відображення досягнень науково-технічного прогресу, педагогічної 

науки і практики цикловим комісіям своєчасно коректувати при потребі навчальні програми  циклів 

предметів загальноосвітньої, професійної та практичної підготовки в межах 15% загального об’єму 

навчального часу, відведеного на предмет, використовувати надані можливості в удосконаленні 

змісту навчальних програм. 

– Цикловим комісіям, всім викладачам продовжити удосконалення застосування кабінетної 

системи, ефективно використовувати ТЗН та обчислювальну техніку, дидактичний матеріал, 

систематизувати в кожному кабінеті роздатковий матеріал. 

– Виробляти у студентів уміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися в 

стрімкому потоці наукової інформації, користуватися приладами ТЗН, обчислювальною технікою, 

комп’ютером. 

– Навчальній частині, навчально-методичному кабінету, головам циклових  комісій, 

завідуючим відділеннями продовжити практику узагальнення і впровадження передового досвіду 

викладачів педколеджу, учителів шкіл району та області, випускників педколеджу. В методкабінеті 

поповнювати і поновлювати  матеріали  передового досвіду  та анотації до них  з подальшим їх 

використанням у практичній роботі. 

– Постійно вживати заходи з підвищення кваліфікації викладачів шляхом стажування в базових 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, навчання на курсах при ЧОІПОПП, на факультетах підвищення 

кваліфікації при університетах та інших вузах. Своєчасно підготувати і провести чергову атестацію 

викладачів згідно з перспективним планом.  

– Розробити програму оновлення і поповнення матеріально-технічної бази, лабораторій 

кабінетів із загальноосвітньої та професійної підготовки, майстерень, залучивши для цього 

студентів та передбачивши різні джерела фінансування. 

– Здійснювати заходи щодо поповнення бібліотечного фонду, навчальних кабінетів 

енциклопедичними виданнями, словниками, довідковою літературою, творами українських та 

зарубіжних авторів, вивчення яких передбачено програмами з української та зарубіжної літератури. 

– Викладачам коледжу, які читають  методики викладання дисциплін професійної і практичної 

підготовки,  зорієнтувати  всю методичну підготовку  на набуття  студентами коледжу ключових 

компетентностей та наскрізних вмінь, якими повинні володіти випускники коледжу для роботи  в 

Новій українській школі. 

– Удосконалити  навчальні програми та робочі  навчальні програми факультативних курсів   

дисциплін вільного вибору студентів відповідно до Положення про порядок та умови обрання 

студентами переліку навчальних дисциплін із числа вибіркових у Комунальному вищому 

навчальному закладі «Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка Черкаської 

обласної ради». 

– Посилити контроль за станом проведення усіх видів педагогічної практики, удосконалити  

робочі програми різних видів педагогічної практики. 

– Профкому коледжу, студентському парламенту, вихователям гуртожитків, керівникам 

академічних груп, керівникам гуртків, бібліотекарям організовувати змістовне дозвілля 



7 

 

студентської молоді у вільний від навчання час, постійно забезпечувати правопорядок, 

удосконалювати систему самоврядування. 

 

 
№ п/п Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповід.  

за виконання 

Відм.про 

виконання 

Заходи щодо забезпечення  якісного регіонального  замовлення підготовки  

молодших спеціалістів 

1. З метою якісного виконання плану набору студентів на 

перші курси відділення підготовки вчителів початкової 

освіти та відділення підготовки вчителів технологічної 

освіти провести наступну роботу: 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів 

України від 29 червня 1999 р. №1159 "Про підготовку 

фахівця для роботи в сільській місцевості" продовжити 

договір з управлінням освіти і науки Черкаської обласної 

державної адміністрації про підготовку фахівців для 

сільської школи. 

 Директор  

2. Вийти з пропозиціями  про  підтримку Департаментом 

освіти і науки Черкаської обласної державної 

адміністрації, керівництва ОТГ  щодо забезпечення  

направлення з кожної громади Черкаської області на 

навчання в коледж учнів, які закінчили 9 класів на 9-12 

балів і виявили нахил до цієї педагогічної діяльності. 

Травень  

червень 

Директор, 

приймальна 

комісія 

 

3. Якісно організувати роботу курсів з підготовки 

абітурієнтів до вступу у навчальний заклад та пройти 

ліцензування підготовчих курсів. 

Червень Директор, 

приймальна 

комісія 

 

4 Вийти з пропозиціями на Департамент  освіти і науки 

Черкаської облдержадміністрації для затвердження 

плану набору до коледжу в 2020 р. для обох 

спеціальностей. 

Січень Директор  

5 Удосконалювати відбір вступників для підготовки 

вчителів початкової освіти з додатковими 

спеціальностями: вчитель англійської мови в початковій 

школі,  вчитель інформаційно-комунікаційних 

технологій в початковій школі, організатор дитячих та 

юнацьких об’єднань, вихователь. 

Липень -  

серпень 

Директор, 

зав.відділен. 

 

6 Розробити і затвердити Правила прийому до Корсунь-

Шевченківського педколеджу у 2020 р. згідно з Умовами 

прийому до вищих навчальних закладів України. 

Листопад Директор, 

відповід. 

секретар 

прийм.ком. 

 

7 Провести Дні відкритих дверей для учнів шкіл 

Черкаської області. 

Березень- 

травень 

Дирекція  

8 Рекомендувати випускникам коледжу 2020 р. під час 

проходження безперервної педагогічної  практики 

провести виховні години, на яких ознайомити учнів 

випускних класів з системою навчальної й виховної 

роботи в коледжі з метою подальшого вступу їх до 

навчального закладу. 

Лютий  - 

березень 

Завідуюча 

виробничою 

практикою 

 

9 Здійснювати контроль за діяльністю Приймальної 

комісії, яка обрана з найбільш досвідчених викладачів та 

представників студентства. 

Вересень Голова 

приймальної 

комісії 

 

10 Створити приймальну, екзаменаційну та апеляційну 

комісії. Забезпечити чітку роботу цих комісій. Вивчити з 

членами комісій Умови прийому до вищих навчальних 

закладів України та розробити  Правила прийому до 

Корсунь - Шевченківського педагогічного коледжу. 

Вересень  - 

червень 

Директор  

11 Розробити необхідну документацію для організації 

прийому в коледж у 2020 році. 

Квітень  - 

травень 

Відповід. 

секретар 

прийм.ком. 
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12 Скласти розклад вступних екзаменів. Липень Заст.директ. з 

навч.роботи 

 

13 Виготовити і розіслати в школи Черкаської області та 

департаменти освіти і науки інших ОТГоголошення про 

прийом студентів на перший курс коледжу. 

Травень  - 

червень 

Директор  

14 Виготовити вітрину із зразками документації, яка 

здається вступниками при вступі до коледжу. 

Травень  - 

липень 

  

15 Виготовити стенд-оголошення про прийом студентів у 

2020 р. і вивісити його на дошці оголошень коледжу, 

розмістити нову інформацію на сайті. 

Листопад Директор  

16 Виготовити вітрину для інформації про хід прийому заяв. Червень Відпов. секр  

17 Підготувати екзаменаційну документацію для вступних 

екзаменів. 

Травень  - 

червень 

Навч.част., 

метод.коміс. 

 

18 Обладнати приміщення для роботи приймальної комісії. Червень Директор 

коледжу 

Відповід. 

секретар 

 

19 При здачі документів проводити з абітурієнтами бесіди 

про обрану ними спеціальність та особливості 

учительської професії. 

Червень  - 

липень 

Члени 

приймальної 

комісії 

 

20 По можливості виступити на районних серпневих та 

січневих нарадах учителів з питання організації і 

проведення вступної кампанії в коледжі, обговорювати 

на адміністративних радах питання організації набору 

студентів. 

Серпень 

січень 

квітень 

червень 

Директор  

21 Вжити заходів щодо збільшення кількості студентів, які 

навчатимуться  в коледжі за рахунок коштів юридичних 

та фізичних осіб. 

Грудень - 

червень 

Голова 

приймальної 

комісії 

 

 

З метою попередження неуспішності та відрахування  студентів коледжу 

1. Систематично вивчати причини низької успішності 

окремих студентів. Для невстигаючих студентів 

організувати додаткові заняття та  консультації. 

Протягом 

року 

Навч.частин. 

кер.групи, 

профком 

 

2. Створити належні умови для самостійної роботи 

студентів у коледжі й гуртожитках. В час самостійної 

підготовки студентів забезпечити роботу навчальних 

кабінетів, читальних залів. 

Вересень Навч.част. 

зав.кабінет. 

зав.бібліот. 

лаборанти 

 

3. Систематично здійснювати контроль за перевіркою і 

обліком знань та своєчасним проведенням тематичного 

оцінювання знань студентів із загальноосвітніх предметів 

та атестації з предметів гуманітарної та професійної 

підготовки. 

Протягом 

року 

Навч.част. 

кл.керівн. 

 

 

4. 

Систематично здійснювати контроль за відвідуванням 

студентами занять. Вживати рішучих заходів до таких 

студентів, які без поважних причин допускали пропуски 

занять. 

Протягом 

року 

Навч.част. 

зав.відділ., 

кл.керівн. 

 

5. Постійно стежити за матеріальними та побутовими 

умовами студентів. При потребі надавати відповідну 

допомогу. Особливу увагу приділяти студентам-сиротам, 

студентам, що знаходяться на державному утриманні, 

студентам, що мають дітей, студентам, які проживали на 

території радіоактивно забрудненої зони. 

Протягом 

року 

Зав.відділ., 

кл.керівн., 

профком 

 

Для проведення цієї роботи створити комісію в складі: Тарасенко Л.Л. - заступник директора       

з виховної       роботи, Сизоненко О.В. - голова профкому,     Репетій П.П. - зав.відділенням,      

Власенко Т.О. - зав.відділенням,  Ляпун Ю.М. - вихователь гуртожитку. 

 

Організація навчально-виховного процесу 

Заходи щодо підготовки  до нового навчального року 

1. Провести якісний поточний ремонт всіх приміщень 

коледжу, гуртожитків, котелень  тощо. 

До 01.09 Директор, 

заст.дирек. з 

госп.роботи 
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2. Завершити обладнання кабінетів, майстерень, 

спортивного залу та навчальних аудиторій. 

До 01.09 Заст.директ 

з АГР зав.кабінет 

 

3. Закупити нові меблі для навчальних аудиторій та інше 

обладнання та інвентар, заплановані кошторисом, для 

навчальних кабінетів і майстерень при наявності коштів. 

Протягом 

року 
Заст.директ 

з АГР,зав.кабінет. 

 

4. Забезпечити безпечні умови для проведення навчально- 

виховного процесу. З цією метою: 

1) продовжити практику перевірки перед початком 

навчального року готовності до занять навчальних 

кабінетів, лабораторій з оформленням відповідних актів; 

2) перевірити надійність установлення й здійснити 

випробування спортивного інвентарю та обладнання 

відповідно до Правил безпеки під час проведення занять 

з фізичної культури й спорту в загальноосвітніх 

навчальних закладах, затверджених від 27.12.1999 №249 

Держнаглядохоронпраці     

Серпень  

Серпень 

Директор 

Кер.фіз.вих 

 

5. Спланувати навчально-виховну та методичну, гурткову 

роботу, скласти річний план роботи, план 

внутріколеджного контролю, навчальні плани для обох 

спеціальностей. 

До 01.09 Заст.директ. 

з НР зав.відділен. 

 

6. Скласти робочі навчальні плани на 2019-2020н.р. за 

спеціальностями, розклади навчальних занять і 

факультативів, педагогічної практики, проведення 

консультацій. 

До 01.09 Заст.директ. з НР 

зав.виробничою 

практикою 

 

7. Провести інструктивно-методичну нараду з питань 

ведення та заповнення журналів академічних груп 

(особливу увагу звернути на облік предметів 

загальноосвітнього циклу), щомісячно здійснювати 

перевірку їх ведення та в січні 2020 року заслухати 

зазначене питання на засіданні керівників академічних 

груп. 

Серпень 

протягом 

року 

Січень 

Заст.директора 

з навч.роботи 

Зав.відділенням 

 

8. Видати наказ про діючі навчальні плани та програми на 

2019-2020 н.р. 

Серпень-

вересень 

Методист  

9. Укомплектувати всі навчальні приміщення, гуртожитки 

всім необхідним обладнанням, меблями, інвентарем 

тощо. 

До 31.08 Заст.дир. з гос. 

роботи 

 

10. Заселити гуртожитки До 03.09 Зав.відділен. 

профком, 

комен.гурт. 

 

11. Обладнати спортивний майданчик. Придбати спортивний 

інвентар і обладнання. 

До 30.08 Керів.фізвих  

 

Організація навчально-виховної роботи 

1 Забезпечити тарифікаційне навантаження викладачів 

коледжу, погодивши його з профкомом коледжу. 

До 01.08 Директор  

2 Поповнити навчальні кабінети приладами, стендами, 

наочністю, сприяти забезпеченню кожного навчального 

кабінету комплектами проекційної, звукозаписуючої 

апаратури, обчислювальної техніки. 

Протягом 

року 

Зав. кабінетами  

3 Скласти графіки навчального процесу по відділеннях, 

своєчасно довести їх до викладачів, студентів, 

зав.кабінетами. 

До 31.08 Заст.дирек. з 

навч.роб. 

Зав.відділен 

 

4 Розробити розклад навчальних занять, лабораторних та 

практичних робіт, консультацій, факультативів, 

контрольних робіт, графіки роботи кабінетів, бібліотеки. 

До 31.08 Заст.дирек. з 

навч.роб. 

Гол. проф.. 

 

5 Обговорити, перевірити і затвердити робочі програми 

навчальних дисциплін, план виховної роботи коледжу та 

виховні плани керівників академічних груп, плани 

роботи кабінетів. 

До 01.09 Директор, 

заст.дирек. 
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6 Обговорити, перевірити та затвердити індивідуальні 

робочі плани викладачів. 

01.09 Заст.дирек. з 

навч.роб. Гол. 

предм. комісій 

 

7 Наказом по коледжу призначити керівників академгруп, 

метод комісій, гуртків, завідуючих кабінетами, 

лаборантів. 

До 30.08 Директор  

8 Познайомити студентів 1-их курсів з "Правилами 

внутрішнього розпорядку", традиціями коледжу. 

05.10 Зав.музеєм 

Керівн.груп 

 

9 Організувати і забезпечити чергування викладачів та 

студентів. Встановити чергування членів адміністрації з 

7.30 до 17.00год. 

Постійно Зав.відділ., 

профком, 

рада гуртож. 

 

10 Наказом по коледжу призначити старост академгруп. 

Провести нараду старост, поновити роботу старостату. 

До 05.09 Директор, 

зав.відділ 

 

11 Своєчасно спланувати і розпочати підготовку до нового 

навчального року, забезпечити ремонт приміщень. 

До 01.09 Бухгал.,дир., 

заст.директ. з 

АГР 

 

12 Провести необхідну підготовку до наступного року 

(розрахунок кошторису, педагогічного навантаження  

тощо). 

До 01.09 Директор, 

заст.дирек. з 

навч.роб. 

 

13 Визначити склад педагогічної та методичної ради. 25.08 Директор  

14 Призначити стипендію згідно Порядку призначення і 

виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 липня 2004 р., № 882  (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р., № 

1050) - (далі - Порядок КМУ), постанови Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладів» від 28 грудня 2016 року 

за № 1045, постанови Кабінету Міністрів України №1047 від 

28.12.2016 «Про розміри стипендій у державних та комунальних 

навчальних закладах, наукових установах», постанови Кабінету 

Міністрів України № 32 від 25 січня 2017 року «Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань 

стипендіального забезпечення», постанови Кабінету Міністрів 

України від 08 .02.2017 № 81 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1045», наказу 

МОН України від 20.02.2017 № 261 «Про затвердження 

Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, 

курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових 

установ) для призначення академічних стипендій» та Правил 

призначення і виплати стипендій студентам Комунального вищого 

навчального закладу «Корсунь - Шевченківський педагогічний 

коледж ім. Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради», затверджених 

педагогічною радою від 22.02.2017 року (протокол № 10). 

До 01.09 Зав. 

відділеннями 

 

15 Вирішити питання щодо обов'язкового замовлення 

атестатів про повну загальну середню освіту для 

студентів як випускного курсу,  так і студентів, які 

завершили у  2019-2020 н.р. вивчення дисциплін 

загальноосвітнього циклу (ІІ курс), з наступною їх 

видачею разом з дипломом молодшого спеціаліста. 

2019-2020 Завідуючі 

відділень. 

 

16 Організувати студентів-випускників до участі в 

незалежному оцінюванні знань з метою подальшого 

навчання у ВНЗ Ш-ІУ рівнів акредитації та студентів ІІ 

курсу для здачі ДПА у формі ЗНО.. 

Листопад - 

травень, 

червень 

Завідуючі 

відділень. 

 

 

Заходи щодо поліпшення теоретичної підготовки студентів 

1 Досконало вивчати нові навчальні програми і 

впроваджувати їх в освітній процес. Завершити роботу 

над комплексними контрольними завданнями та 

тестами для контролю знань у відповідності з 

робочими навчальними планами та робочими 

навчальними програмами 

До 28.08 Директор, 

заст.дирек., 

гол.предм. 

комісій 

 

2 Домогтися усвідомлення кожним викладачем  

основних  завдань  в поліпшенні якості підготовки 

фахівців, що витікають із завдань по відродженню 

української вищої школи, Закону України "Про вищу 

До 01.09 Всі виклад., 

голови предм. 

комісій 
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освіту", Закону України «Про освіту», Концепції 

Нової української школи. 

3 

 

Постійно контролювати виконання плану підвищення 

кваліфікації викладачів на ФПК, на курсах 

Міністерства освіти і науки України, забезпечити 

виконання плану перепідготовки викладачів в системі 

курсів, педагогічних читань, семінарів, обласних 

предметних комісій, шляхом стажування в 

університетах, ЧОІПОПП. 

 

Постійно Директор, 

методист 

 

4 Забезпечити проведення навчальних занять на високому 

науковому і методичному  рівні, закріплюючи зв'язок 

навчання з сьогоденням, для чого: 

- кожному викладачеві удосконалювати педагогічну 

майстерність, поглиблювати знання з фаху; 

- викладачам фахових і загальноосвітніх предметів 

відвідувати практичні заняття, які  проводять у 

школах студенти-практиканти, з метою формування 

навичок і вмінь майбутніх фахівців. 

Постійно Всі 

викладачі 

 

5 Переглянути робочі програми навчальних дисциплін і 

внести відповідні корективи у відповідності з 

Державними стандартами, освітньо-професійними 

програмами  та робочими навчальними планами на 

2019- 2020р. 

До 01.09 Заст.дир.з 

навч.роботи, 

гол.комісій 

 

6 Підвищити відповідальність кожної циклової комісії, 

кожного викладача за підготовку, якість знань 

студентів, їх практичну зрілість, вихованість. 

Протягом року Директор, 

заст.дирек., 

профком 

 

7 Широко впроваджувати в навчальний процес 

консультації з дисциплін, передбачених навчальним 

планом,  з метою поглиблення знань студентів та 

свідомого засвоєння навчального матеріалу. 

Протягом року Заст.директ. 

з навч.  роботи, 

викладачі 

 

8 Удосконалювати викладання предметів 

загальноосвітнього циклу. Домогтися від викладачів 

загальноосвітніх предметів дотримання єдиних вимог 

до усного і писемного мовлення студентів під час 

навчальної та позааудиторної діяльності. 

Протягом року Заст. директ. з 

навч. роботи 

 

9 Широко впроваджувати в навчальний процес 

прогресивні методи навчання і контролю знань 

студентів з використанням ТЗН, звукозапису, 

обчислювальної техніки, педагогічної і виховної роботи 

з молоддю для формування високих моральних 

загальнолюдських якостей. 

Протягом року 

Постійно 

Зав.відділ., 

гол. предм. 

комісій, 

викладачі 

 

10 Продовжувати розвивати міжпредметні зв'язки, 

здійснювати взаємозв'язок у викладанні предметів з 

метою поглиблення знань студентів, розширення їх 

наукового кругозору. Удосконалювати комплекс 

методичного забезпечення навчального процесу, 

навчати студентів самостійно працювати. 

Постійно Викладачі  

11 Систематично надавати допомогу молодим викладачам 

у їх підготовці до уроків, до організації і проведення 

лабораторних і практичних занять. 

Протягом року Заст.дир.з 

навч.роботи, 

зав.метод. 

кабінетом 

 

12 Організувати роботу серед студентів з метою 

скорочення кількості годин,  пропущених без поважних 

причин, підвищувати відповідальність студентів за 

результати праці, прищеплювати любов до обраної 

професії. 

Щодня Керівники 

груп, старости 
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13 Організувати роботу із студентами-першокурсниками, 

які по закінченню навчання в загальноосвітній школі ІІ 

ступеня отримали свідоцтва про освіту з відзнакою, 

щодо подальшого розвитку їх здібностей та обдарувань. 

Забезпечити реалізацію права кожного студента на 

отримання атестатів з відзнакою. 

Щодня Керівники 

груп, старости 

 

14 Навчати студентів, особливо першого курсу, економно 

розподіляти час в період самопідготовки, вміло 

користуватися бібліотекою. 

Протягом року Керівники 

груп, 

бібліотекарі, 

зав.кабінет. 

 

Регламент тижня і місяця 

1. Засідання педагогічної ради, виробничі наради - четвертий понеділок.  

2. Заняття психолого-педагогічного семінару - перший понеділок.  

3. Загальноколеджний лекторій: для студентів 1 та 2 курсів - перший вівторок на 7 уроці  - для студентів     

3-4 курсу – другий вівторок на 9 уроці. 

4. Тематичні виховні години - третій вівторок для 1,3 курсів . 

5. Вечори відпочинку студентів - четвер о 16.00 год. 

6. Засідання методоб’єднання  циклових  комісій - другий понеділок кожного місяця. 

7. Засідання методоб’єднання керівників академгруп - третій понеділок.  

8. Робота предметних і технічних гуртків,  художньої самодіяльності – згідно графіку. 

9. Робота спортивних секцій - згідно окремого розкладу. 

10. Робота факультетів громадських професій – згідно окремого графіку. 
 

Розстановка кадрів педколеджу на 2019-2020 навчальний рік 

Дорадчий орган - педагогічна рада, яку очолює директор.  

До складу педагогічної ради входять заступники директора, завідуючі відділеннями, завідуючий 

бібліотекою, голови циклових комісій, педагогічні працівники, вихователі гуртожитків, головний 

бухгалтер, представники студентського парламенту. 

 

Перелік педагогічних рад на 2019-2020 н.р. 

 

Серпень  

1. Вибори  секретаря педагогічної ради. 

2. Про стан  освітнього процесу  в коледжі та концепцію  розвитку закладу  в  2019-2020 н.р.   

3. Розгляд і затвердження навчальних планів, плану роботи коледжу, графіка освітнього  процесу  та 

робочих програм навчальних дисциплін на 2019-2020 н.р.   

4. Затвердження факультативних курсів загальноосвітньої підготовки та дисциплін  вільного вибору 

студентів на 2019-2020 н.р.  

5. Про дотримання законодавства з  охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у 

коледжі.  

6. Звіт відповідального секретаря приймальної комісії за підсумками вступної кампанії 2019 року та 

про організацію профорієнтаційних заходів у 2019-2020 н.р.  

7. Про визначення відсотків студентів, яким призначається академічна стипендія з числа осіб, які 

зараховані на перший рік навчання. 

 

Жовтень 

1. Використання сучасних інноваційних технологій у практичній підготовці фахівців Нової 

української школи. 

2. Вивчення іноземних мов у системі підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів. 

3. Адаптація студентів І-го курсу – основа успішного навчання та виховання. Основні напрямки 

роботи керівників академічних груп педагогічного коледжу по формуванню професійних 

компетентностей.  

Грудень 

1. Моніторинг освітнього процесу – запорука підвищення якості освіти в коледжі відповідно до  

вимог нормативних документів. 

2. Формування інформаційно-комунікаційної культури  як складової професійної культури студента 

педагогічного коледжу. 

3. Інформаційні технології навчання та удосконалення ефективності проведення навчальних занять з 

використанням ПК.  

Педагогічні ради по допуску до перевідних екзаменів. 
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Січень 

1.Моніторинг освітнього процесу – запорука підвищення якості освіти в коледжі згідно вимог 

нормативних документів.  Підсумки навчально-виховної роботи за І семестр 2019-2020 н.р. та завдання 

з удосконалення підготовки фахівців фахової передвищої освіти  на ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

2. Про підсумки проходження педагогічної практики у І семестрі 2019-2020 н.р. 

3. Формування інформаційно-комунікаційної культури як складової професійної культури студента 

педагогічного коледжу. 

4. Огляд сучасних педагогічних методик. 

 

Березень 

1. Про стан викладання та рівень знань студентів з навчальних предметів соціально-економічного 

циклу (загальноосвітня підготовка). 

2. Соціально-педагогічне проектування розвитку у студентів національної свідомості, правової 

освіти та культури і громадянської компетентності. 

3. Моніторингові дослідження фізичного, психічного і морального здоров’я студентів як база в 

системі роботи практичного  психолога.  

 

Червень 

1. Про підсумки навчально-виховної, практичної та методичної роботи педколеджу за ІІ семестр 

2019-2020 н.р.  

2. Розгляд звітів керівників структурних підрозділів коледжу про підсумки діяльності у 2019-

2020н.р.  та стан підготовки до нового навчального року. 

3. Про підсумки ДПА  студентів ІІ курсу  та результатів екзаменаційної атестації  студентів-

випускників  ІУ курсу  і  завдання щодо підвищення якості  підготовки здобувачів освіти у 2019-

2020н.р. 

 

Педагогічні ради по допуску до перевідних екзаменів та атестації здобувачів вищої освіти. 

 

МЕТОДИЧНА РАДА: Семененко Л.М.,   Рибченко С.М., Тарасенко Л.Л.,  Семоненко Н.О.,  

Репетій П.П.,  Власенко Т.О.,  Якименко Г.М.,  Савченко М.В.,  Сизоненко К.О.,  Швайка О.М., 

Омелянчук Л.І., Березівська Т.С., Козострига Т.Ф., Слапенін О.І.,  Надєєва Н.В., Тарасенко Є.А.,   

Веселовська О.В 

 

 
План роботи методичної ради на 2019-2020 навчальний рік 

 

Серпень  

1. Обговорення і затвердження планів роботи циклових комісій коледжу на 2019-2020 н.р.  

2. Вивчення методичних рекомендацій  МОН  України щодо організації освітнього процесу у 

педагогічних коледжах та вивчення  базових загальноосвітніх предметів.  

3. Обговорення й затвердження плану роботи методичної ради на 2019-2020 н.р 

4. Про уточнення розподілу педагогічного  навантаження викладачів  коледжу на 2019-2020 н.р.  
 

Жовтень 

1. Якість формування професійних компетенцій здобувачів освіти з додаткової кваліфікації 

«Вихователь». 

2. Складання графіка вивчення системи роботи викладачів, які атестуються у 2019-2020 н.р. 

3. Про затвердження перспективного плану атестації та курсового підвищення. 

 

Грудень 

1. Звіт  голів циклових комісій про роботу викладачів щодо створення електронної бази даних 

навчально-методичної інформації (навчальні програми, залікова та екзаменаційна документація, 

тестовий контроль). 

2. Про підсумки освітньої  роботи педагогічних працівників, які атестуються у 2019-2020 н.р.  

3. Про підготовку та участь студентів в предметних олімпіадах. 

 

Лютий  

1. Основні шляхи розвитку професійного вдосконалення сучасного викладача. 

2. Про організацію профорієнтаційної роботи в коледжі. 

3. Про підсумки проведення перевірки журналів академічних груп. 
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Квітень 

1. Про підготовку екзаменаційної документації для проведення всіх видів підсумкового контролю за 

ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

2. Про участь викладачів коледжу в обласній педагогічній виставці «Інноваційний пошук освітян 

Черкащини – 2020».  

3. Про результати проходження безперервної педагогічної практики студентами ІУ курсу 

спеціальностей 013 Початкова освіта та 014.10 Середня освіта (Трудове  навчання та технології). 

4. Про захист курсових робіт.  

5. Про попередній розподіл педагогічного навантаження педагогічних працівників коледжу на 2020-

2021 н.р. 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Строки Відповідальні 

1. Проаналізувати результати успішності студентів за 

наслідками І і ІІ семестрів і розробити заходи щодо 

подальшого піднесення успішності на обох 

відділеннях. 

Грудень, 2019 

Травень, 2020 

Рибченко С.М. 

Зав.відділ. 

2. Розробити і затвердити графіки відкритих та 

показових уроків, взаємовідвідування викладачів. 

До 01.10.19 Якименко Г.М. 

Семоненко Н.О. 

3. Проаналізувати успішність студентів 1 курсу за 

період навчання з 01.09 по 01.11, визначити 

практичні заходи щодо роботи з невстигаючими 

студентами . 

До 09.11. 19 Зав.відділен. 

Голови циклових 

комісій 

4. Провести творчі звіти предметних (циклових) 

комісій та громадський огляд лабораторій 

викладачів. 

 

Протягом року Навчальна частина 

1.Контроль на рівні циклової  комісії 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

1.3 

Контрольні відвідування завідувачем циклової 

комісії: 

- перевірка та аналіз лекцій, семінарів, уроків, 

лабораторних і практичних занять; 

- перевірка стану методичних  комплексів  у 

викладачів, студентів; 

- перевірка захисту курсових робіт; 

- перевірка якості засвоєння навчальних курсів і 

тем; 

Проведення відкритих занять з обговоренням на 

засіданнях циклових комісій. 

Контрольні відвідування занять всіх видів або 

взаємовідвідування з обговоренням. 

 

 

1-2 заняття кожного викладача щорічно 

 

По кожній дисципліні 

 

Не менше 5-ти робіт  

Не менше 5-ти відповідей (письмових робіт) 

у групі 

Не менше одного заняття кожного викладача 

 

1-4 заняття кожного викладача 

1.4  

1.5  

1.6  

 

1.7 

 

 

1.8 

1.9 

Підсумкові контрольні роботи. 

Обговорення лекцій, розробок, уроків. 

Звіт викладача про виконання індивідуального плану 

роботи. 

Обговорення на засіданнях циклової  комісії стану 

роботи керівників академічних груп за 

спеціальностями. 

Обговорення та аналіз результатів контролю. 

 Перевірка та аналіз ведення навчально-методичної 

документації циклової комісії. 

Згідно робочих навчальних програм 

 Не менше 3-х лекцій (уроків)  на рік          

Наприкінці звітного періоду  

 

Травень, серпень (щорічно) 

 

 

Щомісячно1 раз на квартал  

1 раз у рік 

 

2. Контроль на рівні відділення 
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2.1 
 

 

 

2.2 

 

2.3 

2.4 

 

2.5 

Контрольні відвідування навчальних занять 

завідуючими  відділеннями  та іншими 

відповідальними особами 

Перевірка якості лекційних курсів і практикумів, 

відкритих занять. 

Виконання навчальних графіків і розкладу занять. 

 Контроль за відвідуванням занять студентами та 

роботою студентського парламенту.  

Перевірка навчально-методичної документації 

підпорядкованих відділів та підрозділів. 

10-12 занять на рік 

 

 

Згідно з планом роботи зав. відділення  

 

Щотижня  

Щотижня  

 

2 рази на рік 

2.6 

2.7 

 

 

2.8 

Контроль організації та якості практичних занять. 

Обговорення та аналіз стану контролю за якістю 

навчального процесу в цикловій  комісії. 

Контроль організації практики в школах. 

2 рази на рік 

4 рази на рік 

 

 

За планом роботи зав. відділеннями  та 

завідувача виробничої практики. 

3. Контроль на рівні директора та заступника 

директора з навчальної роботи 

3.1 

 

 

3.2 

 

3.3 

 

 

3.4 

3.5 

 

3.6 

 

3.7 

 

3.8 

 

 

3.9 

 

 

3.10 

3.11 

Контрольні відвідування навчальних занять 

директором та заступником директора з навчальної 

роботи. 

Перевірка якості теоретичних знань і практикумів. 

 

Підсумкові контрольні роботи студентів з 

обговоренням їх результатів на педагогічних  радах 

та нарадах  при директору. 

Хід іспитів і заліків. 

Стан навчальної, методичної та організаційної 

роботи циклових комісій. 

Звіт про підсумки проведення практики студентів 

педагогічній раді. 

Стан виховної, спортивно-масової роботи та органів 

студентського самоврядування 

Обговорення стану контролю за виконанням 

нормативних документів на засіданні 

адміністративної наради. 

Перевірка екзаменаційної документації під час 

підготовки до державної атестації та перевідних 

екзаменів. 

Звіт про навчальну роботу коледжу. 

Звіт про методичну роботу коледжу. 

9-12 разів на рік 

 

 

Згідно з планом контрольних заходів 
керівника. 

Не менше 1 -ї контрольної роботи в кожній 

навч. групі. 

 

3-5 іспитів і заліків. 

1 раз на рік 

 

1 раз на рік 

 

1 раз на рік 

 

Щомісячно 

 

 

1 раз в рік 

 

 

2 рази на рік 

2 рази на рік 

   4. Керівництво і контроль за роботою циклових  

комісій розподілити так: 

- української мови і літератури; 

- іноземної мови і зарубіжної літератури; 

- соціально-економічних дисциплін; 

- математичних дисциплін; 

- науково-природничих дисциплін; 

- психолого-педагогічних дисциплін; 

- технологічної освіти; 

- музичних дисциплін і зображувальної діяльності; 

- фізичного виховання і захисту Вітчизни; 

- керівників академгруп, вихователів гуртожитків; 

 

 

Протягом  року 

Протягом  року 

Протягом  року 

Протягом  року 

Протягом  року 

Протягом  року 

Протягом  року 

Протягом  року 

Протягом  року 

Протягом  року 

 

 

Рибченко С.М. 

Семененко Л.М.. 

Рибченко С.М. 

Якименко Г.М. 

Власенко Т.О. 

Семененко Л.М. 

Репетій П.П. 

Тарасенко Л.Л.. 

Слапенін О.І. 

Тарасенко Л.Л. 

 

Підвищення наукового і методичного рівня викладачів 

1. Організувати перепідготовку викладачів на курсах 

та шляхом стажування 

Протягом  року Рибченко С.М. 

        Якименко Г.М. 
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2. Забезпечити неухильне виконання Типового 

Положення про атестацію педагогічних працівників 

України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 06.10.2010 р №930, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України14.12.2010 р. за № 1225/18550 (із змінами, 

внесеними згідно з наказом МОН, молоді та спорту 

України№1473 від 20.12.2011, наказом МОН 

України №1135 від 08.08.2013 року) 

Вересень-квітень 

Атестаційна комісія 

Навчально – 

методичний кабінет, 

Якименко Г.М. 

3. Проводити щомісяця психолого-педагогічний 

семінар «Педагогіка партнерства у Концепції Нової 

української школи»  за таким планом роботи: 
1.  Ідеал сучасного викладача очима студентів.                                               

2. Пріоритетні напрями роботи психолого-

соціальної служби педагогічного коледжу на 

2019-2020 навчальний рік. 

Вересень 

 

Березівська Т.С. 

Попик О.О. 

4 1.  Педагогіка партнерства у концепції НУШ. 

2. Формування мотивації навчально-професійної 

діяльності студентів. 

3. Особливості психічного розвитку студентів 

підліткового та раннього юнацького віку. 

Жовтень 

Жерепа О.П. 

Савченко М.В. 

Попик О.О. 

5 
1. Новітні тенденції шкільної педагогіки  

2. Насилля в сім’ї та його вплив на 

психічний розвиток дитини, підлітка. 

 

Листопад 

Чечель С.М. 

Попик О.О. 

  

6 1.  Реалізація компетентнісного підходу в навчанні 

молодших школярів. 

2. Вплив тривожності на психологічне здоров’я  

студентів. 
3. Психологічний аспект насилля в закладах 

освіти. 

Грудень 

Березівська Т.С. 

Савченко М.В. 

Попик О.О. 

 

7 1.Діалогіка   інноваційної педагогіки. 

2. Психологічний клімат у колективі педагогічного 

коледжу: діагностика та корекція. 
Січень 

Чечель С.М. 

Попик О.О. 

 

8 1.Розвиток конкурентоспроможності сучасного 

вчителя. 

2.Способи мирного розв’язання конфліктів у коледжі. 

Лютий 

Жерепа О.П., 

Попик О.О. 

   

9 1. Формування психологічної культури викладача. 

2. Щастя як базова потреба особистості. 
Березень 

Савченко М.В. 

Попик О.О. 

  

10 1.  Стрес як ресурс особистісного розвитку. 
Квітень Попик О.О. 

11 1.  Цілі Нової української школи – побудувати 

систему, що допоможе реалізуватись кожній 

дитині. 

2. Компетентності педагога коледжу та способи 

їх розвитку. 

Травень 
Березівська Т.С. 

Попик О.О. 

 

Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду 

1. Скласти план вивчення, узагальнення і поширення 

перспективного досвіду роботи викладачів - 

предметників в кожній цикловій комісії. 
До 01.09.2019 

Якименко Г.М. 

Голови  

цикл. комісій 

2. Поповнювати постійно діючі виставки передового 

досвіду в кабінетах коледжу. Протягом року 

Якименко Г.М. 

Голови цикл. комісій 

 Зав .кабінетами 
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3. Активізувати роботу з розповсюдження  передового 

педагогічного досвіду в час проведення предметних 

декад. 

Протягом року 

Якименко Г.М. 

Голови цикл.комісій 

4. Продовжити роботу із  збирання матеріалів 

передового педагогічного досвіду вчителів, 

викладачів області, продовжити ведення картотеки 

об'єктів передового педагогічного досвіду 

Протягом року 

Галич Н.В. 

Навчально -

методична 

лабораторія 

5. Робити огляд новинок педагогічної преси та 

розробляти рекомендації  з її впровадження  в 

навчально-виховний процес у коледжі. 

Постійно 

Голови цикл.комісій 

 Зав.кабінетами 

Зав.бібліотекою 

6. Систематизувати вивчений педагогічний досвід 

викладачів коледжу та видати буклет передового 

педагогічного досвіду. 
Лютий 

Навчально-

методична 

лабораторія 

Методична рада 

7. Продовжити практику проведення засідання 

«круглих столів» та педагогічних консиліумів за 

участю членів методичної ради і вчителів базових 

шкіл. 

За планом метод 

ради 

Якименко Г.М. 

Методична рада 

 
 

Організація і проведення педагогічної практики на 2019-2020 навчальний рік 
І. Організаційна робота 

№ п/ 

п 
Зміст роботи Строки Відповідальні 

1. Оновити  робочі програми з усіх видів педагогічної 

практики та підготувати їх до затвердження на методичній 

раді. 

До 28.08 Завідуюча 

практикою 

2. Доповнити методичні рекомендації та провести 

консультацію для методистів ІІ-ІІІ курсів з проведення 

практики з позакласної та позанавчальної виховної роботи. 

До 15.09.19 Завідуюча 

практикою 

3 Доповнити методичні рекомендації для методистів та 

студентів з проведення  практики "Перші дні дитини в 

школі" та переглянути тематику рефератів. 

До 28.08.19 Завідуюча 

практикою 

4 Провести інструктивну нараду з учителями базових шкіл 

про організацію і зміст практики в 2019-2020 н. р. 

До 28.08 Завідуюча 

практикою 

5 Скласти розклад уроків на І та ІІ семестр для базових 

класів. 

До 31.08 Завідуюча 

практикою 

6 Скласти розклад проведення практики для студентів 

відділень початкової та технологічної освіти. 

До 04.09 
- « -  

7 Розробити графік проведення пробних уроків і занять 

кожним студентом з зазначенням предмета, класу. 

До 07.09.-

06.10 

-«- 

8 Скласти зведений графік проведення показових уроків і 

уроків - спостережень. 

До 09.09.-

01.02 

-«- 

9 Скласти графік консультацій методистів. 07.09.-25.01 -«- 
10 Складати табель оплати працівникам шкіл. систематично. -«- 
11 Оформити журнали з практики. До 04.09.-

22.01 

-«- 

12 Проводити інструктаж студентів і методистів з кожного 

виду практики 

Систематично  Завідуюча 

практикою 

13 Скласти окремі статті кошторису/витрати на педпрактику. Вересень  Завідуюча 

практикою 

14 Перевірити навантаження з педпрактики До 04.09 -«- 
15 Регулярно проводити наради з питань педагогічної 

практики зі старостами груп і підгруп 

І раз в місяць -«- 

16 Підготувати зразки документації з різних видів практичної 

підготовки 

До 14.01 Завідуюча 

практикою 

17. Дооформити в базових школах куточки педагогічної 

практики. 

Жовтень Заступники 

директорів шкіл 

Завідуюча 

практикою 
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18 Скласти спільний план роботи педколеджу і базових шкіл з 

організації і проведення  педагогічної практики 

(позакласної та позанавчальної виховної, пробних уроків, 

безперервної та літньої в оздоровчих таборах). 

Вересень Заступник дир. 

 в школі. та  

зав. практикою 

19 Заключити договір про проведення практики (безперервної 

та літньої в оздоровчих таборах) з відділом освіти Корсунь- 

Шевченківської райдержадміністрації,  Департаменту  

освіти і науки Черкаської облдержадміністрації. 

До 04.09 Завідуюча 

практикою 

 
Практика "Перші дні дитини в школі" 

1 Доповнити методичні рекомендації для студентів та 

методистів з проведення практики "Перші дні дитини в 

школі". 

До 31.08 Завідуюча 

практикою 

Викладачі 

2 Провести інструктивну нараду з учителями перших класів 

шкіл, де буде проходити практика. 

До 31.08 Завідуюча 

практикою 

3 Провести нараду з викладачами-методистами. До 31.08 -«- 
4 Провести настановну конференцію зі студентами 

випускних курсів з питань проведення практики "Перші дні 

дитини в школі". 

01.09 -«- 

5 Організувати виставку: "Робота вчителя в перший тиждень 

в першому класі". 

01.09 -«- 

6 Зібрати і перевірити документацію практики. 11.09 Методисти, 

 кер. груп 

7 Провести конференцію за підсумками  практики "Перші дні 

дитини в школі". 

 
Завідуюча 

практикою 

8 Скласти табель обліку роботи методистів і вчителів перших 

класів з  керівництва практикою. 

18.09 Завідуюча 

практикою 

9 Виставити студентам залік з практики. До 14.09 Методисти 

 
Уроки спостереження і показові уроки 

1 Доповнити методичні рекомендації з проведення уроків 

спостереження і показових уроків. 

Протягом року Зав.практикою, 

заст.директора, 

викладачі 

2 Переглянути перелік тем для проведення показових уроків 

з  усіх предметів  навчального плану. 

До 11.09. Викладачі 

3 Переглянути схему щоденника спостережень показових і 

пробних уроків. 

До 11.09. Викладачі 

4 Скласти зведений графік проведення уроків спостереження 

та показових уроків. 

До 18.09 Завідуюча 

практикою 

5 Провести нараду з учителями, які будуть проводити ці 

уроки. 

До 01.09. -«- 

6 Залучити викладачів коледжу до проведення частини 

показових уроків. 

Систем. -«- 

7. Контролювати графік проведення уроків спостереження і 

показових уроків. 
- « -  

-«- 

 

Пробні уроки і заняття 

1 Провести нараду із учителями базових шкіл і викладачами 

коледжу, які будуть керувати даним видом практики. 

До 04.01  

До 29.08 

Завідуюча 

практикою 

2 Провести інструктаж студентів ІІІ-ІУ курсів по практиці. До 15.01/ 04.09 -«- 
3 Скласти графік проведення пробних уроків і занять кожним 

студентом. 

04.09 /22.01 -«- 

4 Скласти розклад проведення практики і довести його до 

відома методистів, студентів. 

08.09 /26.01 -«- 

5 Скласти графік консультацій, довести його до відома 

викладачів і студентів. 

-«- -«- 

6 Визначити час проведення обговорення пробних уроків. -«- -«- 
7 Здійснювати періодичний контроль за проведенням 

практики/вибірково перевіряти конспекти, щоденники 

методистів, студентів, відвідувати уроки. 

систематично.  -«- 
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8 Організувати виставки в навчальних кабінетах "На 

допомогу практиканту". 

постійно Зав.каб. 

9 Організувати зустріч студентів ІІІ-ІУ курсів з кращими 

вчителями шкіл на тему: "Вимоги до проведення сучасного 

уроку. Компетентнісно-орієнтоване навчання". 

Вересень,  

лютий 

Заст. дир. базових 

шкіл по НВР, 

завідуюча 

практикою 

10 Організувати зустріч студентів ІІІ-ІУ курсів відділення 

"Початкове навчання" з вихователями ГПД на тему:  

"Вимоги до проведення повного робочого дня в ГПД". 

Жовтень Завідуюча 

        практикою 

11 Зібрати документацію за практику. До 18.12 До 27.05 - « -  

12 Виставити диференційований залік за цей вид практики. До 18.12 До 27.05 - « -  

Практика з позанавчальної виховної роботи 

1 Доповнити методичні рекомендації з  проведення  практики 

з позанавчальної  виховної роботи. 

До 28.08 
- « -  

2 Підібрати класи, групи подовженого дня для проведення 

практики. 

До 08.09 Методисти 

3 Закріпити студентів ІІ-ІІІ курсів за класами, групами 

подовженого дня як помічників вчителів, вихователів, 

керівників гуртків. 

До 17.09/ 19.01 Завідуюча 

практикою 

4 Доповнити пам'ятку з цього  виду практики для студентів. До 04.09 - « -  

5 Провести нараду з методистами. До 06.10/ 26.01 - « -  

6 Провести інструктивну нараду з практикантами. вересень січень - « -  

7 Переглянути схему вивчення учня школи, учнівського 

колективу та складання психолого-педагогічної 

характеристики на них. 

До 01.10. Методисти 

8 Організувати виступи вчителів, вихователів, організаторів 

виховної роботи перед студентами, які проходять практику 

помічниками вчителя, вихователя ГПД. 

Листопад 

- « -  

9 Підвести підсумок цього виду практики. Виставити залік. До 18.12. /25.05. - « -  

10 Провести зустріч студентів ІІ курсу з вчителями-

методистами Корсунь-Шевченківської ЗОШ № 1 

Ольшовською Н.С. та Павловою О.О.  про завдання 

вчителів початкової школи у формуванні компетентності 

учнів. 

20.10 Завідуюча 

практикою 

Безперервна педагогічна практика 

1 Разом з районними відділами освіти підібрати школи для 

проведення безперервної практики. 

02.02 Зав. педпракт. 

2 Розподілити студентів випускних курсів по школах і класах 

для проведення безперервної практики. 

До 15.01. -«-  
 

 

3 Організувати   консультації  вчителів шкіл та коледжу для 

практикантів. 

По графіку Зав. педпракт. 

4 Організувати виставку матеріалів "На допомогу 

практикантові". 

Лютий Зав.каб. 

5 Організувати навчання студентів правилам техніки безпеки 

і провести перевірку їх знань з охорони  здоров'я та життя 

дітей, правил з безпеки життєдіяльності. 

 
Зав.педпракт. 

Ткаченко М.І. 

Керівн. академгр 

6 Провести інструктаж викладачів-методистів, керівників 

практики, студентів-практикантів. 

До 09.02 Завідуюча 

практикою 

7 Провести огляд підготовки студентів до безперервної 

практики. 

Лютий Голови  

методкомісії 

8 Доповнити пам'ятку студента щодо  проведення 

безперервної практики в школі. 

До 29.01 -«- 

9 Поновити пам'ятку для учителів шкіл, де буде проходити 

практика. 

До 01.02 -«- 

10 Підготувати матеріали для наказу про направлення 

студентів на безперервну практику. 

До 05.02 -«- 

11 Зібрати розклади шкіл, де проходить безперервна практика. 19.02 -«- 
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12 Контролювати проведення усіх видів педагогічної 

практики. 

систематично Завідуюча 

практикою 

13 Провести підсумкову конференцію з безперервної 

педагогічної практики та виставити залікову оцінку з цього 

виду практики. 

До 05.04 - « -  

14 Перевірити документацію студентів-практикантів з цього 

виду практики та подати години до оплати. 

До 20.04 Викладачі - 

методисти 

Завід.практикою 

 

Практика в літніх оздоровчих таборах 

1 Визначити тривалість педагогічної практики в літніх 

оздоровчих таборах. 

Квітень- травень Викладачі- 

методисти 

Завід.практикою 

2 Провести настановну  нараду з питань організації й 

проходження педагогічної практики в ЛОТ. 

Кінець травня Викладачі- 

методисти 

Завід.практикою 

3 Надати  інформаційні матеріали, методичні рекомендації, 

індивідуальні та групові консультації в процесі підготовки 

та проходження практики. 

Протягом ІІ 

семестру 

Викладачі- 

методисти 

Завід.практикою 

4 Оформити  звітну документацію та провести  підсумкову 

конференцію. 

До 01.09.2020 Викладачі- 

методисти 

Завід.практикою 

ІІ. Методична робота 

1 Брати участь в роботі методичних/циклових комісій. систематично - « -  

2 Проводити відкриті пробні уроки і заняття,   відкриті дні 

педпрактики. 

І раз в семестр Методкомісія 

Гол. цикл.ком. 

3 Проводити зустрічі з кращими вчителями району та області протягом року Адміністрація 

4 Організувати для студентів обох відділень такі зустрічі: І-й 

курс - з кращими вчителями міста ІІІ-й курс - з 

вихователями ГПД, організаторами виховної роботи в 

школі. 

жовтень  

листопад 

 

Викладачі 

5 ІІ-й курс - з кращими вчителями міста ІV курс - з 

випускниками коледжу. 

лютий березень 
 

6 Організувати виставку саморобних навчальних посібників 

та дидактичного матеріалу з усіх навчальних предметів у 

початкових класах. 

січень Зав.каб. 

7 Надавати допомогу вчителям базових класів у виготовленні 

наочності, оформленні навчальних кабінетів. 

систематично Виклад. коледжу 

8 Провести спільні наради вчителів базових шкіл і 

методистів коледжу на такі теми: 

- «Завдання викладачів коледжу та вчителів базових 

шкіл щодо  поліпшення  професійної підготовки 

студентів». 

- «Використання сучасних технологій під час 

проведення пробних уроків». 

Січень  

Жовтень 

Зав.педпрактик., 

вчителі шкіл, 

методисти 

9 Продовжити вивчення досвіду роботи кращих методистів 

коледжу. 

протягом року Завідуюча 

педпрактикою 

10 Доповнити методичні рекомендації щодо  проведення 

кожного виду практики. 

протягом року Завідуюча 

педпрактикою 

11 Підготувати доповідь на методичну раду «Шляхи 

вдосконалення педагогічної практики в коледжі» з 

додаткової кваліфікації. 

До 04.04 
 

ІІІ. Контроль і керівництво 

1 Провести інструктивні наради з методистами: 

а) організація і проведення пробних уроків; 

б) організація проведення уроків спостережень і 

показових уроків; 

г) організація і зміст практики з позанавчальної виховної 

роботи; 

До 30.09  

жовтень 

січень 

березень 

Завідуюча 

педпрактикою 
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д) організація проведення безперервної практики 

студентів відділення початкового навчання. 

2 Провести інструктивні наради з педагогічними 

працівниками шкіл: вчителями перших класів, 

вихователями, учителями трудового навчання. 

січень 
 

3 Проводити інструктивні наради зі студентами з кожного  

виду практики. 

протягом року З а в і д у ю ч а  

п е д п р а к т и к о ю  

4 Проводити підсумкові конференції з  таких видів практики: 

а) пробні уроки та заняття студентів; 

б) «Перші дні дитини в школі»; 

в) безперервна педагогічна практика студентів; 

г) практика в літніх оздоровчих таборах. 

15.09, березень, 

травень  

Завідуюча 

педпрактикою 

5 Контролювати проведення керівниками гуртків, вчителями 

шкіл, методистами коледжу і працівниками шкіл 

консультацій для студентів. 

Протягом року Завідуюча 

педпрактикою 

6 Контролювати хід виконання програм з кожного виду 

практики. 

систематично Завідуюча 

педпрактикою 

7 Контролювати дотримання студентами графіка проведення 

всіх видів педагогічної практики. 

систематично Завідуюча 

педпрактикою 

8 Контролювати ведення студентами щоденників з 

педпрактики. 

вибірково Завідуюча 

педпрактикою 

9 Провести огляд підготовки студентів випускних курсів 

відділень початкового навчання та технологічної освіти до 

безперервної практики. 

09.02 Зав. педпракт., 

керівники 

академгруп 

10 Перевіряти хід виконання індивідуальних планів 

педпрактики студентами коледжу. 

Вибірково  -«- 

11 Перевіряти хід проведення безперервної практики 

студентами обох відділень. 

Згідно  

 з графіком 

- « -  

12 Вивчити стан підготовки студентів відділення підготовки 

вчителів технологічної освіти до роботи вихователями 

ГПД, керівниками гуртків, вожатими загонів в ЛОТ. 

квітень Завідуюча 

педпрактикою 

13 Перевірити готовність студентів відділення початкової 

освіти до проведення роботи в школі з  додаткової 

кваліфікації: вчитель англійської мови в початковій школі; 

організатор роботи з дитячими та учнівськими 

об'єднаннями, вихователь. 

Квітень  

Грудень 

-«- 

14 Підготувати на нараду при директорові такі питання: 

а) про хід підготовки студентів відділення технологічної 

освіти до роботи вчителями ГПД; 

б) професійна спрямованість викладання технологій в 

навчальних майстернях; 

в) стан методичного забезпечення окремих видів 

практики; 

г) про підготовку студентів відділення початкової освіти 

до виховної роботи в школі; 

д) про підготовку студентів відділень початкової та 

технологічної освіти вожатими загонів до роботи в літніх 

оздоровчих таборах. 

Вересень 

Листопад 

Грудень  

Лютий 

Квітень 

-«- 

15 Підготувати накази: 

а) про шляхи вдосконалення підготовки студентів 

шкільного відділу до роботи вчителем початкових класів з 

додатковою кваліфікацією; 

б) про поліпшення підготовки студентів підготовки 

вчителів технологічної освіти до проведення виховної 

роботи в школі. 

Вересень 

Листопад  

Травень 

-«- 

16 Перевіряти фахову і методичну підготовку викладачів 

шляхом відвідування занять. 

Систематично  
-«- 

17 Контролювати хід виконання викладачами навантаження з 

педагогічної практики. 

Щомісяця  
-«- 
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18 Вести облік пропущених і замінених годин педагогічної 

практики викладачами. 

Постійно  
-«- 

19 Організовувати проведення заліків з педагогічної практики. Травень  -«- 
 

Методична робота   

Вся методична робота в коледжі підпорядкована підвищенню якості знань, активізації і розвитку 

творчого потенціалу, умінню використовувати раціональні прийоми і педагогічні технології, 

підвищенню ефективності і якості уроку на основі диференціації, використанні інтерактивних методик, 

інтеграції змісту навчання, вивченню перспективного досвіду, апробації та активному впровадженню у 

практику роботи інноваційних технологій педагогіки толерантності, наповненню методичного кабінету 

необхідними матеріалами. 

Пріоритетний напрямок: 

- організація цілісної і безперервної системи підвищення теоретичного, науково-методичного 

рівнів та професійної майстерності викладачів. 

До планування циклових комісій. 

Примірний перелік питань для розгляду предметних комісій 

Засідання методичної комісії проводити раз на місяць (другий понеділок кожного місяця) 

протягом року. На засіданнях методичних комісій розглянути і обговорити такі орієнтовні питання: 

- обговорення матеріалів колегій МОН України; 

- виконання Законів України "Про вищу освіту", «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту»; 

- виконання Закону Про мови в Україні; 

- взаємореалізація викладача та студента в умовах школи життєтворчості; 

- роль педагогічної комунікації в розвитку життєвої компетентності студентів; 

- запровадження перспективних технологій життєтворчості, моделей досягнення життєвого й 

соціального успіху в практичну діяльність викладача; 

- запровадження нових технологій навчально-виховної роботи; 

- шляхи формування творчого почерку викладачів; 

- інтерактивні форми організації життєдіяльності студентів у ВНЗ. Дослідницький підхід у навчанні; 

- діалогічна культура викладача як засіб формування творчої особистості; 

- культура розумової праці студентів і її роль у підготовці конкурентно-здатного фахівця; 

- особливості уроку комунікативної спрямованості у викладанні предмета; 

- активізація та інтенсифікація навчання за допомогою нових педагогічних технологій; 

- аналіз динаміки розвитку особистості студента та зростання педагогічної майстерності викладачів; 

- сучасний урок, шляхи його інтенсифікації та інтеграції; 

- оволодіння новими технологіями навчання та виховання для формування творчої особистості; 

- інтерактивні методи навчання, їх місце у класифікації педагогічних інновацій; 

- освітня і самоосвітня діяльність викладача в контексті розвитку його творчого потенціалу; 

- нестандартні форми навчання і виховання як засіб творчої діяльності викладача та студентів; 

- диференційоване навчання як фактор гуманізації навчально-виховного процесу; 

- шляхи розвитку в студентів миролюбної гуманістичної, соціально-активної позиції; 

- використання елементів розвивального навчання на уроках та в позаурочній діяльності; 

- індивідуальність студента та індивідуальний підхід; 

- проектування та впровадження розвивальних педагогічних технологій; 

- викладач як фактор реалізації особистісно орієнтованої педагогіки; 

- розгляд та обговорення методичних матеріалів методичного комплексу забезпечення самостійної 

роботи студентів з предметів, що охоплює комісія; 

- самовдосконалення студента на основі свідомої самостійної роботи; 

- вироблення у студентів навичок і умінь самостійного здобування знань; 

- виховання у студентів інтересу до знань; 

- удосконалення лекційно-семінарського методу навчання; 

- розгляд і обговорення комплексних завдань для залікових контрольних робіт; 

- розгляд та обговорення текстів для перевірки та оцінювання знань з предметів комісії; 

- розгляд та затвердження екзаменаційної документації; 

- використання комп'ютерного класу в процесі вивчення навчальних дисциплін відповідно циклу; 

- проблемне навчання на уроках; 

- удосконалення комплексу методичного забезпечення навчальної дисципліни; 

- вивчення та апробація нових програм; 

- виховання культури розумової праці студентів; 

- особливості навчально-виховної роботи зі студентами першого курсу; 

- вироблення єдиних вимог щодо планування методичної роботи як розділу індивідуального плану 

роботи викладачів комісії; 

- звітування про виконання індивідуального плану викладача; 
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- удосконалення курсового проектування та системи захисту курсових робіт; 

- розгляд та затвердження тематики курсових робіт; 

- підвищення мовної і писемної культури студентів; 

- удосконалення контролю і обліку знань студентів; 

- організація і проведення семінарських, лабораторних та практичних занять; 

- організація та проведення педагогічної практики; 

- організація роботи студентів в позаурочний час в навчальних кабінетах; 

- взаємовідвідування уроків викладачами; 

- робота викладачів з предметів загальноосвітнього циклу в роботі; 

- рецензування наукових і методичних праць; 

- інформація про педагогічні і методичні новини; 

- вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду; 

- робота предметних гуртків, факультативів; 

- організація та проведення заліків, перевідних екзаменів; 

- робота методичних комісій з підготовки до атестації викладачів; 

- єдині вимоги щодо проведення практики з пробних уроків; 

- удосконалення практики з позакласної виховної роботи та ГПД; 

- використання передового педагогічного досвіду під час проведення педагогічної практики; 

- поліпшення використання студентами методичної літератури, статей в журналах та іншої 

періодичної педагогічної преси під час проведення різних видів практики; 

- піднесення ролі навчальних кабінетів коледжу; 

- шляхи удосконалення уроків спостереження та показових уроків. 

 

План роботи навчально-методичного кабінету 

  _______ на 2019-2020 навчальний рік 

№ 

п/п 

Зміст роботи Строки виконання Відповідальний за 

виконання 

1. 

 

Оформлення актів-дозволів на проведення 

занять в навчальних кабінетах, лабораторіях, 

майстернях. 

26-30.08.2019 Рибченко С.М. 

Ткаченко М.І. 

Якименко Г.М. 

 

2. Провести засідання голів циклових комісій з 

метою визначення проблем та завдань роботи 

(на МР).  

28.08.2019 Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

 

3. Затвердити плани: 

-  план роботи навчально-методичного 

кабінету та навчально-методичної 

лабораторії; 

- плани роботи циклових комісій. 

 

До 02.09.2019 

 

 

До 13.09.2019 

Рибченко С.М. 

Якименко Г.М. 

 

4. Аналіз роботи бібліотеки та забезпечення 

підручниками на новий навчальний рік. 

До 12.09.2019 Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

Ненько Л.Є. 

5. Скласти (оновити) графіки: 

- підвищення кваліфікації викладачів; 

- атестації викладачів коледжу; 

- проведення засідань МК; 

- перевірки роботи навчальних кабінетів і 

майстерень; 

- взаємовідвідування занять. 

 

 

До 20.09.2019 

до 20.10.2019 

до 14.09.2019 

до14.09.2019 

 

до 14.09.2019 

 

Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

голови  комісій 

 

6. Забезпечити голів ЦК та викладачів 

навчально-методичною та звітною 

документацією (бланками аналізу занять, 

бланками планів роботи ЦК, індивідуальними 

планами тощо) 

Впродовж 

року 

Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

 

7. Підготувати проект наказу про створення 

атестаційної комісії. 

До 20.09.2019 Семененко Л.М. 

Якименко Г.М. 

8. Надавати допомогу викладачам у оформленні 

матеріалів для проходження атестації. 

Впродовж 

року 

Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

9. Довести до відома педагогічних працівників 

графік проходження курсів підвищення 

кваліфікації при Черкаському  ОІПОПП, 

університеті менеджменту освіти  та 

До 27.09.2019 Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 
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стажування у 2019-2020 н.р. 

10. Ознайомити голів циклових  комісій з планом 

роботи регіональних методоб’єднань ВНЗ I-II 

рівнів акредитації центрального регіону 

України на 2019-2020 н.р. 

До 14.09.2019 Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

11. Взяти участь в засіданні ради директорів, 

регіонального МО заступників директорів з 

навчальної роботи та методистів. 

Жовтень 2019 Семененко Л.М. 

Рибченко С.М. 

Якименко Г.М. 

12. Підготувати проект наказу про атестацію 

педагогічних працівників коледжу 

До 20.10.2019 Якименко Г.М. 

13. Підготувати та подати на затвердження 

атестаційній комісії ІІІ рівня (обл.) списки 

педагогічних працівників, які підлягають 

атестації. 

До 20.10.2019 Якименко Г.М. 

14. Відвідувати  відкриті заняття та заняття 

педагогічних працівників, які атестуються. 

 

Відповідно до 

графіка 

Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

15. Залучати  викладачів коледжу до участі у 

роботі обласних, регіональних методичних 

об'єднань BH3 I-II рівнів акредитації, роботі 

профільних кафедр BH3 III-ІV рівнів 

акредитації. 

Впродовж року Рибченко С.М. 

Якименко Г.М. 

 голови комісій 

16. Надавати допомогу в організації та 

проведенні предметних олімпіад. 

Впродовж року Якименко Г.М.,  

голови  комісій 

17. Сприяти участі студентів у ІІ етапі олімпіад 

серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

Черкаської області у березні-квітні 2020 року. 

Березень-квітень 

2020 

Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

викладачі 

18. Надавати допомогу у проведенні декад 

циклових  методичних комісій викладачів 

коледжу. 

Впродовж  

року 

Савченко М.В., 

голови  комісій 

 

19. Брати участь у підготовці засідань 

педагогічної ради та навчально-методичної 

ради коледжу. 

Впродовж 

року 

Якименко Г.М. 

20. Поповнювати картотеку відеоресурсів. Впродовж  

року 

Савченко М.В. 

 

21. Надавати дієву методичну допомогу у 

написанні та оформлені курсових робіт, 

скласти графік захисту курсових робіт. 

Січень 2020 Якименко Г.М.  

Савченко М.В. 

 

22. Продовжити залучати викладачів і студентів 

до участі у  Всеукраїнських семінарах, 

науково-практичних конференціях, вебінарах.  

Впродовж року Якименко Г.М.  

Савченко М.В. 

 

 

23. Поновлювати бібліотеку навчально-

методичного кабінету новою літературою: 

педагогічною, психологічною, спеціальною, 

методичною. 

Впродовж року Якименко Г.М.  

Савченко М.В. 

Ненько Л.Є. 

24. Здійснити підбір літератури для самоосвіти 

педагогічних працівників. 

Протягом року Якименко Г.М.  

Савченко М.В. 

Ненько Л.Є. 

25. Продовжити вивчення, узагальнення та 

поширення досвіду роботи викладачів. 

Впродовж року Якименко Г.М., 

Савченко М.В. 

26. Збір та підготовка матеріалів до атестації, 

надання методичної допомоги педагогічним 

працівникам, що атестуються. 

Лютий-березень 

2020 

Якименко Г.М. 

Савченко М.В, 

27. Організувати участь у обласній виставці 

«Інноваційний пошук освітян Черкащини – 

2020». 

Квітень Семененко Л.М. 

Якименко Г.М.  

Савченко М.В. 

28. Оформити матеріали для пропаганди 

педагогічного досвіду викладачів та 

керівників академічних груп. 

До 25 травня  

2020 року 

Якименко Г.М.  

Савченко М.В. 

29. Оформити та поповнювати папку із зразками 

навчальної документації. 

Впродовж року Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 
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30. Надавати методичну допомогу викладачам у 

написанні та оформленні методичних 

розробок, посібників, дидактичних матеріалів 

та їх публікації у фахових виданнях, науково-

методичних збірниках. 

Впродовж року Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

31. Організовувати проведення відкритих заходів 

з подальшим їх обговоренням. 

Впродовж року Рибченко C.M.  

Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

32. Інформувати про новинки педагогічної та 

спеціальної літератури. 

Впродовж року Якименко Г.Г. 

 Ненько Л.Є. 

33. Залучати педагогічних працівників  до участі  

в психолого- педагогічних семінарах. 

Впродовж року Якименко Г.Г. 

Березівська T.C. 

34. Підтримувати зв’язок з кафедрами BH3 III-IV 

рівнів акредитації: Черкаським національним 

університетом ім. Б.Хмельницького; УДПУ 

імені Павла Тичини; Богуславським 

гуманітарним коледжем; районними 

відділами освіти Черкаської області. 

 

Впродовж року Семененко Л.М. 

Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

 

35. Організовувати    виставки    і    презентації 

новинок    психолого-педагогічної   та 

науково-методичної літератури. 

Впродовж року Якименко Г.Г. 

Савченко М.В. 

 

36. Організовувати   семінари, науково-практичні 

конференції      з   метою поглиблення     

методологічно-теоретичної підготовки  

викладачів,  оволодіння  ними інструктивно-

нормативними документами. 

Впродовж року Якименко Г.Г. 

Савченко М.В. 

37. Надання    навчально-методичних 

консультацій     викладачам,     студентам, 

випускникам, працівникам інших закладів 

освіти. 

Впродовж року Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

 

38. Організація      роботи      з      молодими 

викладачами                      (наставництво, 

консультування, заняття в Школі молодого 

викладача). 

Впродовж року Якименко Г.М. 

викладачі-наставники 

39. Провести засідання атестаційної комісії; 

підготувати проект наказу про присвоєння 

кваліфікаційних категорій (тарифних 

розрядів); підготувати і подати атестаційні 

матеріали до комісії ІІІ рівня. 

До 01.04.2020 Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

 

 

40. Організовувати зустрічі з науковцями, 

вченими, видатними діячами та презентувати 

їх творчі доробки. 

Впродовж року Якименко Г.М. 

Савченко М.В., 

 

41. Презентувати науково-методичний доробок 

викладачів коледжу. 

Впродовж року Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

42. Надавати допомогу у підготовці до друку 

підручників, навчальних посібників, 

словників, довідників, наукових статей, тез, 

стендових повідомлень. 

Впродовж року Якименко Г.М. 

 

 

План роботи завідувача навчально-методичним кабінетом 

на 2019-2020 навчальний рік 

№ 

п/п 

Зміст роботи Строки виконання 

    I. 

 1. 

       

2. 

3. 

4. 

5. 

Планування методичної роботи в коледжі 

Скласти план роботи завідувача навчально-методичного 

кабінету на 2019-2020 н.р. 

Скласти план роботи навчально-методичного кабінету. 

Взяти участь в плануванні роботи циклових комісій.  

Скласти річний план роботи Школи молодого викладача. 

Підготувати питання для розгляду на педагогічних радах. 

 

До 30.08.2019 

 

До 30.08.2019 

До 08.09.2019 

      До 14.09.2019 

Відповідно до плану 
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II.       
 

      

      

 

Скласти графіки: 

Скласти (оновити) графіки: 

- підвищення кваліфікації викладачів; 

- атестації викладачів коледжу; 

- проведення засідань ЦК; 

- перевірки роботи навчальних кабінетів і майстерень; 

- взаємовідвідування занять. 

 

 

До 20.09.2019 

До 20.10.2019 

До 14.09.2019 

До 14.09.2019 

До 14.09.2018 

III. 

1. 

 

 

    2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

Навчально – методична робота 

Надавати методичну допомогу молодим викладачам в 

оформленні документації (згідно з розкладом роботи школи 

молодого викладача). 

Здійснювати консультативну й практичну допомогу 

педагогічним працівникам закладу з відповідних напрямків 

діяльності. 

Відвідувати заняття з метою вивчення, узагальнення та 

поширення досвіду роботи. 

Брати участь в засіданнях голів циклових комісій. 

 

 

Впродовж року 

 

Впродовж року 

 

 

Впродовж року, згідно з 

розкладом занять 

За окремим графіком 

IV. 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

Заходи з підвищення фахової та педагогічної 

майстерності викладачів 
Вивчати діяльність викладачів з метою виявлення творчого 

потенціалу педагогічного колективу. 

Інформувати педагогічних працівників про підручники та 

навчальні посібники, що видаються, методичну та фахову 

літературу, перспективні технології навчання і виховання, 

про можливість проходження курсів підвищення 

кваліфікації. 

Залучати педагогічних працівників до участі у конкурсах 

фахової майстерності, педагогічних виставках, семінарах, 

вебінарах, засіданнях регіональних методичних об’єднань,  

науково-практичних конференціях. 

 

 

Впродовж року 

 

Впродовж року 

 

 

 

 

Впродовж року 

V. 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Контроль та координація роботи 

Контролювати ведення навчально-методичної документації 

викладачами та оформлення звіту про стан  HMK 

дисциплін. 

Контролювати виконання плану підвищення  кваліфікації 

педагогічних кадрів. 

Відвідувати відкриті заняття викладачів коледжу. 

 

Впродовж року, 

відповідно до графіку 

відкритих занять 

VI. Поповнювати бібліотеку метод. кабінету методичною 

літературою із актуальних питань педагогіки 

 

Впродовж року 

VII. Брати участь у розробці робочих програм, робочих 

навчальних планів 

Впродовж року 

 

План роботи  

завідуючого навчально-методичної лабораторії КШПК ім. Т.Г.Шевченка 

на 2019-2020 навчальний рік 

№ 

 п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

1. 
Затвердити план роботи навчально-методичної лабораторії 

на 2019-2020 н.р. 

до  

02.09. 2019 р. 

Якименко Г.М., 

Галич Н.В. 

2. 
Провести конференцію Наукового студентського 

товариства (НСТ) 

до  

01.10. 2019 р. 

Галич Н.В. 

3. Здійснювати проведення ради НСТ Двічі  на семестр Галич Н.В. 

4. 
Надавати допомогу в організації та проведенні предметних 

олімпіад 

Протягом   

року 

Якименко Г.М., 

Галич Н.В. 

5. 

Залучати викладачів коледжу до участі у роботі обласних, 

регіональних методичних об'єднань ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації, роботі профільних кафедр ВНЗ ІІІ – ІV рівнів 

акредитації 

Протягом   

року 

Галич Н.В. 

Якименко Г.М. 
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6. 

Здійснювати зустрічі з науковцями, вченими, видатними 

діячами, поетами, письменниками та проводити 

презентацію їх творчих доробків 

Протягом   

року 

Галич Н.В. 

7. Брати участь в психолого-педагогічних семінарах 

Протягом   

року 

Викладачі циклової  

комісії психолого-

педагогічних 

дисциплін,  

Галич Н.В. 

8. 

Надавати  методичні  рекомендації  студентам ІІІ-ІУ курсів 

щодо пошуку наукових джерел і роботи з довідковою 

літературою 

Вересень-

жовтень 

Галич Н.В. 

9. 

Вивчати, узагальнювати  та поширювати  досвід роботи 

В.О.Сухомлинського та педагогів-новаторів, його 

послідовників 

Протягом   

року 

Галич Н.В. 

10. 
Провести педагогічні читання «В. О. Сухомлинський про 

педагогічну майстерність учителя» 

Жовтень  Галич Н.В., 

циклова комісія 

психолого-

педагогічних 

дисциплін 

11. 

Підготувати видання Вісника «Методична скарбничка 

викладача» (методичні розробки відкритих занять 

викладачів) 

Травень    

2020 р. 

Галич Н.В. 

12. 
Надати методичну допомогу в організації творчої зустрічі з 

В. Ковтуном  

03.10.2019 р. Галич Н.В., 

викладачі 

циклової комісії 

української мови 

та літератури 

13. 
Провести зустріч з поетами та прозаїками «Поетичне 

Надросся» 

Жовтень  

2019 р. 

Галич Н.В., 

Тарасенко Л. Л., 

Ненько Л. Є. 

14. 
Надати методичну допомогу у проведенні брейн-рингу з 

теорії та методики фізичного виховання 

Грудень   

2019 р. 

Галич Н.В., 

викладачі 

фізичного 

виховання 

15. 
Надати методичну допомогу у проведенні круглого  столу 

«Право дітей і молоді на здоров'я» 

до 01 грудня 

2019 р. 

Галич Н.В. , 

Бутченко В. В. 

16. 
Взяти участь у заходах з нагоди Дня народження Т. Г. 

Шевченка 

Березень  

2020 р. 

Галич Н.В., 

Сизоненко К. О., 

Касяненко Л. М., 

Тарасенко Л.Л., 

Тарасенко Є. А. 

17. 
Провести поетичний марафон до 90-річчя з Дня 

народження Ліни Костенко «Поезія - це свято!» 

Березень 

 2020 р. 

Галич Н.В. 

18. 
Надавати методичну допомогу у підготовці конкурсу 

«Кращий студент року» 

Квітень   

2020 р. 

Галич Н.В. 

19. 
Залучати викладачів і студентів до участі у науково- 

практичних конференціях різного рівня 

Протягом  

року  

Якименко Г.М., 

Галич Н.В. 

20. 

Взяти участь у виставці «Інноваційний пошук освітян 

Черкащини-2020» на базі КНЗ «Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради» 

Квітень  

2020 р. 

Якименко Г.М., 

Галич Н.В. 

21. Провести День науки в коледжі 
Травень  

2019 р. 

Галич Н.В. 

22. 
Проводити бібліографічні огляди «Новини методичної 

(спеціальної) літератури» 

1 раз на семестр Якименко Г.М., 

Галич Н.В. 

Ненько Л.Є 

 
 



28 

 

План роботи 

завідуючого відділенням підготовки вчителів початкової освіти 

 на 2019-2020 навчальний рік 

Всю навчально-виховну роботу в коледжі у 2019-2020 н.р. проводити з метою підвищення 

загальноосвітнього, професійного і культурного рівня студентів, виховання в них національної 

свідомості, з метою забезпечення потреб органів освіти в висококваліфікованих фахівцях. 

№ Зміст роботи 
Строки 

виконання 

Відповід. за 

викона. 

Відм. 

про 

викон. 

1.  Ознайомитися з особовими справами студентів нового 

набору.  

До 31.08.19  Зав.відділ., 

кер.ак.гр. 

  

2.  На нараді при директору коледжу вирішити питання по 

комплектуванню груп нового набору.  

29.08.19  Зав.відділ.   

3.  Узгодити з адміністрацією і профкомом кандидатури 

керівників академічних груп.  

29.08.19  Зав.відділ.   

4.  Скласти звіти:  

- про підсумки успішності і відвідування за І семестр  

2019 -2020 н.р.  

- про підсумки  успішності і відвідування на ІІ семестр 

2019-2020 н.р.  

  

До 28.12.19  

   

До 30.06.20 

  

Зав.відділ. 

кер.ак.гр. 

  

5.  Систематично проводити наради з керівниками академгруп, 

старостами з питань навчання, відвідування, організації 

роботи в групах.  

постійно  Зав.відділ.   

 Організаційна робота     

Організація навчально-виховного процесу 

1. Провести організаційні збори студентів з метою 

ознайомлення їх із загальним режимом роботи відділення, 

закріплення за навчальними аудиторіями, розкладом 

навчальних занять, правилами поведінки студентів.  

03.09.19  Зав.відділ  

2. Посвячення в студенти коледжу.  03.09.19  Зав.відділ  

3. Організувати підготовку і видачу студентських квитків та 

книжок успішності студентам нового набору.  

До 01.11.19 Зав.відділ., 

кер.ак.гр. 

 

4. Брати  участь в роботі комісії з  розподілу місць в 

гуртожитку.  

До вих., ком. 

31.08.19 

Коменданти, 

зав. відділ., 

профком. 

 

5. Зробити аналіз якості складу студентів нового набору і 

укомплектувати групи.  

До 31.08.19 Кер.ак.гр.  

6. Спланувати роботу та регулярно проводити роботу 

старостату.  

До 07.09.19 Зав.відділ 

раз в місяць 

 

7. Провести збори студентів по курсах з метою ознайомлення 

їх з навч. планами, переліком предметів, що виносяться на 

заліки та екзамени.  

До 07.09.19 Зав.відділ  

8. Організувати через зав. кабінетами, бібліотеку, вихователів 

гуртожитку самопідготовку студентів.  

На протязі 

року  

Зав.відділ., 

вихователі 

 

9. Завести журнали  обліку відвідування студентами 

навчальних занять та журналів обліку  проведення ДВВС.   

До 01.09.19 Зав.відділ., 

кер.ак.гр 

 

10. Занести дані про студентів до журналу демографічних даних 

студентів відділення.  

До 05.09.19 Зав.відділ  

11. Розробити заходи адаптації студентів нового набору, 

розвитку в них самостійності, ініціативи й громадської 

активності.  

До10.09.19 Зав.відділ., 

психолог, 

кер.ак.гр 

 

12. Систематично проводити інструктаж старостату з питань 

планування роботи, проведення організаційно-масових 

заходів, брати участь у проведенні зборів, лінійок, засідань 

активу відділення.  

Протягом року Зав.відділ  

13. Систематично перевіряти ведення журналів.  Щомісячно  Зав.відділ   

14. Спільно з профкомом коледжу скласти графік чергування 

груп по коледжу, довести їх до відома керівників 

академічних груп та контролювати роботу чергової групи.  

До 04.09.19 

Протягом року 

Зав.відділ  
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15. Скласти рейтинги та реєстри на одержання стипендії 

студентам першого року навчання.  

До 04.09.19 Зав.відділ., 

кер.ак.гр.  

 

16. Складати реєстри студентів на одержання стипендії 

відповідно до складених рейтингів по курсах.  

Грудень 2019  

червень 2020 
Зав.відділ 

кер.ак.гр.  

 

17. Залучити студентів до занять в гуртках, школах та 

факультативах громадських професій, спортивних секціях, 

гуртках художньої самодіяльності.   

До 30.09.19 Кер.ак.гр., 

профком  

 

18. Слідкувати за відвідуванням уроків студентами, за 

навчанням таких студентів, які є невстигаючими, за 

організацією та проведенням консультацій, додаткових 

занять.  

Протягом  

року 

Зав.відділ  

19. Підготувати особові справи, залікові книжки, зведені 

відомості студентів випускних курсів з метою їх підготовки 

до здачі державних екзаменів.  

До 22.05.20 Кер.ак.гр.  

20. Взяти участь в роботі приймальної комісії.   Липень – 

серпень 2020 р. 

Зав.відділ  

21. Перевірити проходження студентами трудової декади  До 10.09.19 Зав.відділ  

22. Підготувати матеріали для наказу про переведення студентів 

на наступний курс.  

Червень 2020р. Зав.відділ.  

23. Контролювати навчання студентів, які навчаються за 

індивідуальним планом.  

Протягом року Зав.відділ 

Кер.ак.гр. 

 

24. Брати участь у нарадах при директорові, заступнику 

директора з навчальної роботи.  

Систем. Зав.відділ.  

25. Контролювати своєчасне оформлення особових справ 

студентів першого року навчання.  

Вересень 

2019р. 

Зав.відділ 

методист. 

 

26. Контролювати своєчасне оформлення особових справ 

випускників.  

Червень 

2020р. 

Зав. відділ. 

методист 

 

27. Брати участь у роботі державної кваліфікаційної комісії.  Травень, 

червень 2020р. 

Зав.відділ.  

28. Підготувати зведені відомості студентів 2 курсів для 

виготовлення свідоцтв про повну загальну середню освіту.  

До 28.06.20 Зав.відділ.  

29. 

 Підготувати документи студентів в базі для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання 

Грудень -

лютий 

Зав. відділ., 

кер.ак.груп, 

методист 

 

30. 
Контроль підготовки студентів до проходження ЗНО. 

Протягом року Зав. відділ., 

кер.ак.груп 

 

31. 
Забезпечити явку студентів для проходження ЗНО. 

Травень-

червень 2020р. 

Зав. відділ., 

кер.ак.груп, 

батьки 

 

32. Проводити засідання стипендіальної комісії По потребі Голов.ст., 

зав.відділ. 

 

Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін 

1.  Систематично відвідувати уроки викладачів-предметників з 

метою перевірки якості викладання.  

Згідно потреб  Зав.відділ.  

2.  Проводити аналіз успішності студентів на відділенні за 

результатами  рубіжної атестації студентів.  

1 раз в семестр  Зав.відділ  

3.  Готувати матеріали до наказів за результатами   рубіжних 

атестацій   

Згідно графіка  -“-  

4.  Сформувати рейтинги студентів на відповідних курсах на 

основі складених рейтингів груп.  

Грудень 2019 

травень-

червень 2020  

-“-   

5.  Забезпечити систематичну організацію самопідготовки до 

занять.  

Протягом року -“-   

6.  Перевірити рівень знань з навчальних предметів, що 

екзаменуються.  

Березень 2020 -“-   
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7.  Перевірити індивідуальну роботу з невстигаючими 

студентами І – ІІ курсу з загальноосвітніх предметів.  

Лютий 2020 -“-   

8.  Здійснювати моніторинг засвоєння студентами навчального 

матеріалу з предметів (дисциплін), що виносяться на ДПА 

та державні екзамени.  

Квітень 2020 -“-   

9.  Перевірити охоплення студентів громадськими 

дорученнями.  

Жовтень 2019 -“-   

10.  Здійснювати контроль за дотриманням студентами 

внутрішнього розпорядку коледжу.  

Протягом року -“-   

11.  Проводити атестації студентів.  Жовтень 2019 

Березень 2020 

-“-   

12.  Перевірити участь студентів у предметних гуртках.  Жовтень 2019 

Лютий 2020 

-“-   

13.  Контролювати дотримання графіків  проведення 

консультацій та додаткових занять.  

Протягом року -“-   

14.  Готувати матеріали до педрад.  Згідно плану 

роб 

-“-   

15.  Періодично здійснювати перевірку поурочних планів 

викладачів коледжу та їх відповідність робочим навчальним 

програмам.  

На протязі 

навч. року 

-“-   

16.  Слідкувати за захистом курсових робіт, здачею заліків та 

екзаменів.  

Листопад,груд

ень, травень, 

червень 

-“-   

17  Проводити аналіз відвідування занять студентами.  1 раз на місяць    

18  Перевіряти рівень знань з предметів загальноосвітнього 

циклу.  

Постійно -“-   

19  Проконтролювати  здачу академрізниці студентами нового 

набору, які вступили на ІІ та ІІІ  курс,на вільні місця 

регіонального замовлення.   

До 01.09.19 Зав.відділ.  

Організація виховної роботи 

1.  Залучати студентів до проведення і участі в молодіжних 

вечорах.  

Систем. Зав.відділ.  

2.  Організувати проведення молодіжних вечорів в 

гуртожитках.  

До святков. 

дат 

-“-   

3.  Залучити студентів до участі у виставках власних 

робіт з декоративно-ужиткового  мистецтва  та 

художньої обробки деревини.  

Листопад  

2019 

Березень 2020 

Травень 2020 

-“-   

4.  Слідкувати за обов’язковим відвідуванням студентами 1-

их курсів музею коледжу та Корсунь-Шевченківської 

битви.  

Систем. -“-  

  

 

5.  

  

Провести урочисті вечори, присвячені червоним датам 

календаря:  

- Дню працівників освіти і науки  

- До Дня студента  

- До Міжнародного жіночого дня 8 березня  

- До Дня Корсунь-Шевченківської битви  

 

05.10.18 

17.11.2019 

06.03.2020 

14.02.2020 

Ком.пс.- 

пед.дисц., 

іноземн., 

соц.- ек. 

дисц. 

 

6.  Провести конкурс творчих робіт студентів.  Травень 2020 Методист  

7.  Організувати студентів для участі у проведенні свята міста.   Вересень 

2019 

Зав.відділ.  

8.  Організувати студентів І курсу відділення до участі у 

міжнародному тижні спорту.  

Вересень 

2019 

Ком.викл. 

фіз.вих. 

 

9.  Організувати День відкритих дверей у коледжі, з цією 

метою підготувати матеріали для тестування з математики 

та української мови (диктант).  

Березень 2019 

Травень 2020 

Зав.відділ  

Заст.дирек. з 

вих.роб.  

 

10  У відповідності з планом виховної роботи коледжу 

проводити в групах і на відділенні зустрічі з ветеранами 

Згідно плану  Зав.відділ 

Заст.дир.з 
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воєн, праці, учасниками АТО, випускниками коледжу, 

вечори запитань і відповідей, культпоходи,  диспути, 

екскурсії.  

вих.роб.  

11  Проводити роботу з  попередження  правопорушень.  Системат.  Зав.відділ.   

12  Відвідувати гуртожитки з метою контролю за 

проживанням студентів.  

1 раз на 

тиждень  

Зав.відділ., 

кер.ак.груп  

 

13  Готувати матеріали до наказів з нагоди ювілейних дат, 

визначних подій.  

Прот.року  Зав.відділ.    

Педагогічна практика 

1.  Ознайомити з розкладом пробних уроків, позакласних 

занять в групах продовженого дня, показових уроків та 

графіком консультації для студентів IV курсу на І-ІІ 

семестри 2019-2020н.р. та студентів ІІІ курсу на ІІ семестр 

2019-2020 н.р.; систематично здійснювати контроль за їх 

виконання з боку методистів та студентів коледжу.  

Протягом 

року  

Зав.відділ.   

2.  Брати участь в проведенні інструктивних та підсумкових 

нарад з питань організації  різних видів практики.  

Постійно   Зав.відділ. 

кер.пед.пр  

 

3.  Вивчати стан проходження студентами різних видів 

практик:  

позакласної виховної роботи, перші дні дитини в школі, 

безперервна практика та практика в оздоровчих таборах 

Протягом 

року  

Зав.відділ. 

кер.пед.пр  

 

4.  Систематично  здійснювати контроль за веденням 

документації практикантами.   

Протягом 

року  

Зав.відділ. 

кер.пед.пр  

 

5.  Робота з керівниками академічних груп:  

- надавати допомогу керівникам груп щодо роботи із 

студентами першого курсу, які проживають в 

гуртожитках;  

- виступати з доповідями на методичних об’єднаннях 

керівникам академгруп на виховну тематику;  

- надавати допомогу керівникам академгруп в організації 

студентів до проведення вечорів відпочинку, змагань, 

конкурсів, олімпіад, у підготовці виховних годин;  

- організація звітності керівників академгруп про проведену 

роботу в семестрі, році.  

 Протягом 

року  

Зав.відділ. 

кер.ак.груп  

 

Робота з випускниками та профорієнтаційна робота 

1. Провести зустріч з випускниками коледжу. Березень Заст.дир. з 

вих.роб. 

 

2. Проводити профорієнтаційну роботу в школах. Протягом 

року 

  

3. Провести анкетування випускників "Моя професія". Квітень 2020 Кер.ак.гр.  

4 Разом з приймальною комісією провести роботу з метою 

виявлення учнів шкіл, які  бажають вступити до коледжу. 

Квітень Зав.відділ. 

Секр. п.к. 

 

Робота з батьками 

1. Провести організаційні збори батьків та студентів 

першого року навчання. 

31.08.19 Зав.відділ. 

Кер.ак.гр. 

 

2. Підготувати матеріали щодо  результатів навчання і 

поведінки та взяти участь у проведенні батьківських 

зборів студентів першого року навчання та студентів ІІ 

курсу. 

Листопад 

2019 

Зав.відділ. 

Кер.ак.гр. 

 

3. Систематично інформувати батьків про стан навчання та 

поведінки їх дітей-студентів коледжу, відзначати кращих 

батьків подяками. 

Протягом 

року 

Зав.відділ. 

Кер.ак.гр. 

 

4. Викликати батьків студентів, які мають незадовільні 

оцінки по результатах рубіжної атестації. 

Жовтень- 

березень 

Зав.відділ.  

5. Тримати постійний зв'язок з батьками через листування, 

за  потребою  запрошувати на співбесіду з  питань 

навчання, дисципліни їх дітей. 

На протязі 

навч.року 

Заст.дир.з 

вих.роб. 

зав.відділ. 
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6. Ознайомити батьків першокурсників з педагогічною 

літературою щодо виховання студентів. 

Протягом 

року 

Зав.відділ.  

План роботи 

завідуючого відділення підготовки вчителів технологічної освіти  

на 2019-2020 навчальний рік 

             Всю навчально-виховну роботу в коледжі у 2019-2020 н.р. проводити з метою підвищення 

загальноосвітнього, професійного і культурного рівня студентів, виховання в них національної 

свідомості, з метою забезпечення потреб органів освіти в висококваліфікованих спеціалістах. _____  

 
№ Зміст роботи Строки 

виконання 

Відповід.  

за викона. 

Відм. 

про 

викон. 

Організаційна робота 

1. Ознайомитися з особовими справами студентів нового 

набору. 

До 31.08.19 Зав.відділ. 

Кер.ак.гр. 

 

2. На нараді при директору коледжу вирішити питання по 

комплектуванню груп нового набору. 

28.08.19 Зав.відділ.  

3. Скласти звіти: 

про підсумки  успішності і відвідування за І півріччя 

2019-2020 н.р.  

про підсумки успішності і відвідування за ІІ півріччя 

2019-2020 н.р. 

Січень 2020 

До 30.06.19 

Зав.відділ. 

Кер.ак.гр. 

 

4. Систематично проводити наради з керівниками 

академгруп, старостами з  питань навчання, відвідування, 

організації роботи в групах. 

постійно Зав.відділ.  

Організація навчально-виховного процесу 

1. Провести організаційні збори студентів з метою 

ознайомлення їх із загальним режимом роботи 

відділення, закріплення за навчальними аудиторіями, 

розкладом навчальних занять, правилами поведінки 

студентів. 

02.09.19 Зав.відділ  

2. Посвячення в студенти коледжу. 02.09.19 Зав.відділ  

3. Організувати підготовку і видачу студентських квитків та 

книжок успішності студентам нового набору. 

До 01.10.19 Зав.відділ 

Кер.ак.гр. 

 

4. Брати участь в роботі комісії по розподілу місць в 

гуртожитку. 

До 29.08.19 Профком. вих., 

ком. 

 

5. Зробити аналіз якості складу студентів нового набору і 

укомплектувати групи. 

До 31.08.19 Кер.ак.гр.  

6. Спланувати роботу та регулярно проводити роботу 

старостату. 

До 08.09.19 Зав.відділ раз в 

міся 

 

7. Провести збори студентів по курсах з метою 

ознайомлення їх з навчальними  планами, переліком 

предметів, що виносяться на заліки та екзамени. 

До 08.09.19 Зав.відділ  

8. Організувати через бібліотеку, зав. кабінетами, 

вихователів гуртожитку самопідготовку студентів. 

На протязі 

року 

Зав.відділ 

Виховат. 

 

9. Перевірити та надати допомогу викладачам в складанні 

робочих навчальних планів, планів виховної роботи 

керівників академгруп, планів робіт гуртків, клубів 

громадських професій. 

До 02.09.19 Зав.відділ. 

Голови пред. 

ком. 

 

10. Завести журнал навчальних, факультативних занять та 

журналів обліку проведення самостійних робіт. 

До 01.09.19 Зав.відділ. 

Кер.ак.гр 

 

11. Занести дані до журналу обліку відвідування та 

демографічних даних студентів відділення. 

До 04.09.19 Зав.відділ  

12. Розробити заходи адаптації студентів нового набору, 

розвитку в них самостійності, ініціативи й громадської 

активності. 

До 08.09.19 Зав.відділ 

Кер.ак.гр 

 

13. Систематично проводити інструктаж старостату з питань 

планування роботи, проведення організаційно-масових 

заходів, брати участь у проведенні  зборів, лінійок, 

засідань активу відділення. 

Протягом 

року 

Зав.відділ  
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14. Систематично перевіряти ведення журналів. Щомісячно Зав.відділ  

15. Спільно з профкомом коледжу скласти графік чергування 

груп по коледжу, довести їх до відома керівників 

академічних груп та контролювати роботу чергової 

групи. 

До 05.09.19 Зав.відділ 

Протягом року 

 

16. Організувати в групах обговорення Наказу Міністерства 

освіти України №245 від 15.07.96р. "Про порядок 

переведення, відрахування та поновлення студентів 

вищих навчальних закладів освіти" (зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 07.08.1996 року за №427/1452). 

До17.09.19 Зав.відділ  

17. Скласти списки на одержання стипендії студентам 

нового набору. 

До 02.09.19 Зав.відділ 

Кер.ак.гр. 

 

18. Залучити студентів до занять в гуртках, школах та 

факультативах громадських професій, спортивних 

секціях, гуртках художньої самодіяльності. 

До 25.09.19 Кер.ак.гр. 

Профком 

 

19. Слідкувати за відвідуванням уроків студентами, за 

навчанням таких студентів, які є невстигаючими, за 

організацією та проведенням 

консультацій, додаткових занять. 

Протягом 

року 

Зав.відділ  

20. Підготувати особові справи, залікові книжки, зведені 

відомості студентів випускних курсів з метою їх 

підготовки до здачі державних екзаменів. 

До28.05.19 Кер.ак.гр.  

21. Взяти участь у  роботі приймальної комісії. Липень- 

серпень 2020 

Зав.відділ  

22 Перевірити проходження студентами трудової декади До 10.09.19 Зав.відділ  

23. Організувати і провести разом з комісією фізичного 

виховання медогляд студентів та сформувати спецгрупи. 

Жовтень- 

листопад 

Зав.відділ 

Кер.ак.гр. Ком. 

фіз. 

 

24. Підготувати матеріали для складання графіка виконання 

курсових робіт. 

До 07.09.19   

25. Підготувати матеріали для наказу про переведення 

студентів на наступний курс. 

До 31.07.19 Зав.відділ.  

26. Брати участь у нарадах при директорові, заступнику 

директора з навчальної роботи. 

Систем. Зав.відділ.  

27. Контролювати своєчасне оформлення особових справ 

студентів першого року навчання. 

Вересень 

2019 

Зав.відділ 

Кер.ак.гр. 

 

28. Контролювати своєчасне оформлення особових справ 

випускників. 
Червень 

 2020 

Зав.відділ. 

секр. 

 

29. Брати участь у роботі державної екзаменаційної та 

кваліфікаційної комісії. 

Травень, 

червень 

2020р. 

Зав.відділ.  

Контроль за якістю виконання навчальних дисциплін 

1. Систематично відвідувати уроки викладачів-

предметників з метою перевірки якості викладання. 

Згідно 

потреб 

Зав.відділ.  

2. Проводити аналіз успішності студентів на відділенні за 

результатами  рубіжної атестації студентів. 

1 раз в 

семестр 

Зав.відділ  

3. Забезпечити систематичну організацію самопідготовки 

до занять. 
Протягом 

року 

Зав.відділ.  

4. Перевірити рівень знань з навчальних предметів, що 

екзаменуються. 
Березень 

2020 

Зав.відділ.  

5. Здійснювати моніторинг засвоєння студентами 

навчального матеріалу з предметів, що виносяться на 

державні екзамени та державну атестацію. 

Квітень 

2020 

Зав.відділ.  

6. Перевірити охоплення студентів громадськими 

дорученнями. 

Жовт. 2019 Зав.відділ.  

7. Здійснювати контроль за дотриманням студентами 

внутрішнього розпорядку коледжу. 

Протягом 

року 

Зав.відділ.  

8. Проводити атестації студентів. Жовт. 2019 

Берез.2020 

Зав.відділ.  
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9 Перевірити участь студентів у предметних гуртках. Жовт. 2019 

Лют.2020 

Зав.відділ.  

10 Контролювати дотримання графіків проведення 

консультацій та додаткових занять. 

Протягом 

року 

Зав.відділ.  

11 Готувати матеріали до педрад. Згідно плану 

роб 

Зав.відділ.  

12 Слідкувати за захистом курсових робіт, здачею 

екзаменів. 

Листопад, 

грудень, 

травень, 

червень 

2019-2020 

Зав.відділ.  

13 Проводити аналіз відвідування занять студентами. 1 раз на 

місяць 

Зав.відділ.  

14 Проконтролювати здачу академрізниці студентами 

нового набору, які вступили на ІІІ курс на вільні місця. 

До 01.09.19 Зав.відділ.  

Організація виховної роботи 

1. Залучати студентів до проведення і участі в молодіжних 

вечорах. 

Систем. Зав.відділ.  

2. Організувати проведення молодіжних вечорів в 

гуртожитках. 
До святков. 

дат 

Зав.відділ.  

3. Залучити студентів до участі у виставках власних робіт з 

декоративно-ужиткового мистецтва. 

Жовт. 2019 Зав.відділ.  

4. Слідкувати за обов'язковим відвідуванням студентами 1-

их курсів музею коледжу та Корсунь-Шевченківської 

битви. 

Систем. Зав.відділ.  

5. Провести урочисті вечори, присвячені червоним датам 

календаря: 

- до 29-річниці незалежності України 

- Дню працівників освіти і науки 

- До Дня студента 

- До Міжнародного жіночого дня 8 березня 

- До Дня Корсунь-Шевченківської битви 

21.09.19 

05.10.19 

17.11.19 

14.02.20 

Ком.пс.- 

пед.дисц., 

іноземн., соц.-

екон. дисц. 

 

6. Провести конкурс творчих робіт студентів. Трав. 2020 Методист  

7. Організувати студентів для участі у проведенні свята 

міста. 

Верес.2019 Зав.відділ.  

8. Організувати студентів І курсу відділення до участі у 

спартакіаді. 
Квіт.2020 

Трав.2020 

Ком.викл. фіз.  

9. Організувати День відкритих дверей у коледжі, з цією 

метою підготувати матеріали для тестування з 

математики та української мови (диктант). 

Берез. 2020 

Трав.2020 

Зав.відділ 

Заст.дирек. з 

вих.роб. 

 

10 У відповідності з планом вих. роботи коледжу проводити 

в групах і на відділенні зустрічі з ветеранами війни, 

праці, учасниками АТО, випусками коледжу вечори 

запитань і відповідей, культпоходи, диспути, екскурсії. 

Згідно плану Зав.відділ 

Заст.дир. 

 

11 Проводити роботу з  попередження  правопорушень. Системат. Зав.відділ.  

12 Відвідувати гуртожитки з метою контролю за 

проживанням студентів. 

1 раз на 

тиждень 

Зав.відділ.  

13 Готувати матеріали до наказів з нагоди ювілейних дат, 

визначних подій. 

Прот.року Зав.відділ.  

Педагогічна практика 

1. Ознайомити з розкладом пробних уроків, позакласних 

занять в групах продовженого дня, показових уроків та 

графіком консультації для студентів ІУ курсу на І-ІІ 

семестри 2019-2020н.р. та студентів ІІІ курсу на ІІ 

семестр 2019-2020 н.р.; систематично здійснювати 

контроль за їх виконання з боку методистів та студентів 

коледжу. 

Протягом 

року 

Зав.відділ.  

2. Систематично брати участь в проведенні інструктивних 

та підсумкових нарад з питань організації різних видів 

практики. 

 Зав.відділ. 

кер.пед.пр 
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3. Вивчити стан проходження студентами позакласної 

виховної роботи в школах міста. 

Протягом 

року 

Зав.відділ. 

кер.пед.пр 

 

4. Систематично здійснювати контроль за веденням 

документації практикантами. 

Протягом 

року 

Зав.відділ. 

кер.пед.пр 

 

5. Роботи з керівниками академічних груп: 

- надавати допомогу керівникам академгруп щодо 

роботи із студентами першого курсу, які проживають в 

гуртожитку; 

- виступати з доповідями на методичних об'єднаннях 

керівникам 

академгруп на виховну тематику; 

- надавати допомогу керівникам академгруп в 

організації студентів до проведення вечорів відпочинку, 

змагань, конкурсів, олімпіад, у підготовці виховних 

годин; 

- організація звітності керівників академгруп про 

проведену роботу в семестрі, році. 

Протягом 

року 

Зав.відділ. 

Кер.груп 

 

Робота з випускниками та профорієнтаційна робота 

1. Провести зустріч з випускниками коледжу. Березень 

2020 

Заст.дир. з 

вих.роб. 

 

2. Проводити профорієнтаційну роботу в школах. Протягом 

року 

  

3. Провести анкетування випускників "Моя професія". Квітень 2020 Кер.ак.гр.  

4 Разом з приймальною комісією провести роботу з метою 

виявлення учнів шкіл, котрі бажають вступити до 

коледжу. 

Квітень 2020 Зав.відділ. 

Секр. п.к. 

 

Робота з батьками 

1. Провести організаційні збори батьків та студентів нового 

набору. 

31.08.19 Зав.відділ. 

Кер.ак.гр. 

 

2. Систематично інформувати батьків про стан навчання та 

поведінки їх дітей-студентів коледжу, відзначати кращих 

студентів подяками батькам. 

Протягом 

року 

Зав.відділ. 

Кер.ак.гр. 

 

3. Викликати батьків студентів, які мають незадовільні 

оцінки за  результатами рубіжної атестації. 

Листопад 

2019- 

березень 2020 

Зав.відділ.  

4. Тримати постійний зв'язок з батьками через листування, 

за    потреби запрошувати на співбесіду з  питання 

навчання,  дисципліни їх дітей. 

Протягом  

нав.року 

Заст.дир.з 

вих.роб. 

зав.відділ. 

 

5. Ознайомити батьків першокурсників з педагогічною 

літературою щодо виховання студентів. 

Протягом 

року 
Зав.відділ. 

 

 
 

ПЛАН 

виховної роботи Комунального вищого навчального закладу  

«Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» 

на 2019-2020 н.р.  

Освітньо-виховні проблеми, над вирішенням яких працює колектив коледжу: 

• гармонійне поєднання професійного становлення студентів з формуванням у них високоморальних 

рис громадян України; 

• удосконалення процесу морально-правового виховання студентської молоді; 

• формування національно-духовних орієнтирів та загальнолюдських цінностей особистості студента, 

здатності до самостійності, самовдосконалення та професійної самореалізації; 

• попередження негативного впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи 

жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління, наркоманію, пияцтво, асоціальну 

поведінку, формування здатності критичного ставлення до інформаційних матеріалів такого характеру; 

• формування у свідомості молодих людей переваг здорового способу життя, виховання соціально 

активної, здорової та духовно багатої особистості, 

• набуття студентами освітньої компетентності.  
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Основні принципи здійснення виховної роботи: 

Принцип національної спрямованості. Передбачає формування національної самосвідомості, 

виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури; повагу, толерантне 

ставлення до культур всіх національностей, які проживають в Україні. 

Принцип культуровідповідності. Вихованець і педагог спільними зусиллями перетворюють зміст 

історичного морально-етичного досвіду людства на систему відкритих проблем. Така проб лематизація 

моральної культури слугує джерелом особистісного розвитку студента, умовою засвоєння ним 

загальнокультурних надбань, а саме виховання здійснюється як культурологічний процес, формування базису 

культури особистості. 

Принцип цілісності. Виховання зорганізується як системний педагогічний процес; спрямовується на 

гармонійний та всебічний розвиток особистості, формування в неї цілісної картини світу. Передбачає 

наступність в реалізації напрямів та етапів виховної роботи на різних освітніх рівнях: охоплює всі сфери 

життєдіяльності студентів; здійснюється різними соціальними інститутами, а також у навчальній та 

позанавчальній діяльності. 

Акмеологічний принцип. Вихователь будує виховний процес так, щоб вихованець засвоїв найвищі 

морально-духовні цінності; створює умови для оптимальної самореалізації підростаючої особистості, 

розвитку її індивідуальних можливостей і здібностей. Напрями виховної роботи втілюються у відповідних 

результатах — міцно й органічно засвоєних загальнолюдських і національних цінностях, стратегії життя, яка 

передбачає постійний рух до здійснення нових,соціально значущих задумів; формування умінь долати 

труднощі, прогнозувати наслідки своїх вчинків; здатності свідомо приймати рішення. 

Принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії. Учасники виховного процесу є рівноправними партнерами у 

процесі спілкування, ставляться уважно до поглядів один одного, визнають право на відмінність, узгоджують 

свої позиції. Вихователь уникає жорстких приписів, не ставиться до вихованця як до пасивного об'єкта своїх 

впливів; зважає на його психічний стан, життєвий досвід, систему звичок і цінностей; виявляє емпатію, 

удається до конструктивних та продуктивних виховних дій; схильний до творчості та педагогічної рефлексії. 

Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості. 

Вихователь зосереджує свою увагу на студентові, бере до уваги його вікові та індивідуальні 

особливості, не форсує його розвитку, задовольняє фундаментальні потреби молодої людини (у розумінні, 

визнанні, сприйнятті, широкому ставленні до неї); виробляє індивідуальну програму її розвитку; стимулює 

розвиток в особистості свідомого ставлення до своєї поведінки, діяльності, життєвого й професійного вибору. 

Принцип особистісної орієнтації. Означає, що загальні закони психічного розвитку проявляються у 

кожного студента своєрідно і неповторно. Педагог культивує у зростаючої особистості почуття самоцінності, 

впевненості в собі, визнає її право на вільний розвиток та реалізацію своїх здібностей; не обмежує її в правах 

почуватися індивідуальністю; виробляє оптимістичну стратегію розвитку кожного вихованця; спрямовує 

зусилля на розвиток світогляду, самосвідомості, культури потреб, емоційної сприйнятливості, довільної 

поведінки, базових якостей особистості. 

Принцип превентивності. Держава, виховні інститути, здійснюють профілактику негативних 

проявів поведінки студентської молоді, допомагають їм виробити імунітет до негативних впливів соціального 

середовища. При цьому має бути забезпечена система заходів економічного, правового, психолого-

педагогічного, соціально-медичного, інформаційно-освітнього характеру з формування позитивних 

соціальних настанов, запобігання вживанню наркотичних речовин та різному прояву деструктивної 

поведінки, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків. 

Принцип технологізації. Виховний процес передбачає науково обґрунтовані дії педагога та 

відповідно організовані ним дії вихованців, підпорядковані досягненню спеціально спроектованої системи 

виховних цілей, що узгоджуються з психологічними механізмами розвитку особистості та ведуть до кінцевої 

мети виховання. Побудований таким чином виховний процес має ознаки проективності, певною мірою 

гарантує позитивний кінцевий результат. 

І. О Р Г А Н І З А Ц І Й Н А   Р О Б О Т А 
 

№ 

п/п 
Зміст роботи Строки Відповідальні 

1 2 3 4 

1. Планування. 

Розробити методичні рекомендації для планування  виховної роботи 

всіх підрозділів. 

Серпень - 

вересень 

Тарасенко Л.Л. 

2. Узгодити і затвердити: 

- план роботи методичного об’єднання керівників 

академічних груп та вихователів гуртожитків;  

- плани виховної роботи керівників академгруп; 

- плани виховної роботи в гуртожитках №1 і №2; 

- плани роботи гуртків, студій, аматорських колективів ; 

- плани роботи  студентського парламенту, студрад 

гуртожитків; 

  

Тарасенко Л.Л. 

Керівн.академгр. 

Вихов.гуртож. 

Керівн.гуртків 

Голова студпарл. 

студ.ради 

Попик О.О. 

Бенеда С.Л. 
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- плани роботи психолога,соціального педагога, бібліотекарів. 

3. Скласти і затвердити :   

 - графік контролю проведення виховної роботи; 

- графік чергування викладачів у навчальному корпусі; 

- графік відвідування керівниками академічних груп 

мешканців гуртожитків коледжу; 

- графік проведення декад циклових комісій. 

до 02.09.19 

 

 

Адміністрація 

Тарасенко Л.Л. 

Тарасенко Л.Л. 

Профком 

4. Обговорювати на педрадах та методичних радах результати 

навчально-виховної роботи. 

Протягом  

року 

Семененко Л.М. 

Рибченко С.М. 

Тарасенко Л.Л. 

Якименко Г.М. 

5. Профорієнтаційна робота. День відкритих дверей. Березень  

травень 

Адміністрація 

Студ.парлам. 

6. Урочисте вручення дипломів випускникам коледжу. Червень  Адміністрація, 

Керівники 

академгруп 4 

курсу 

Студ.парлам. 

7. Запланувати та провести декади предметно-методичних та циклових 

комісій: 

- психолого-педагогічних дисциплін; 

- української мови та літератури; 

- іноземної мови та світової літератури; 

- соціально-економічних дисциплін; 

- математичних дисциплін; 

- технічної праці та спеціальних предметів; 

- фізвиховання та ДПЮ; 

- науково-природничих дисциплін; 

- тиждень охорони праці та життєдіяльності; 

 

 

15.10-25.10 

28.10-08.11 

11.11-22.11 

27.01-07.02 

10.02-21.02 

24.02-06.03 

10.03-20.03 

23.03-03.04 

13.04-17.04 

 

 

Березівська Т.С. 

Сизоненко К.О. 

Омелянчук Л.І. 

Козострига Т.Ф. 

Надєєва Н.В. 

Веселовська О.В. 

Слапенін О.І. 

Швайка О.М. 

Ткаченко М.І. 

8. Спланувати і розпочати роботу: 

- музею історії коледжу; 

- “круглого столу” з лікарями районної лікарні; 

- правового лекторію;  

- літературної вітальні бібліотеки; 

- “круглого столу” з працівниками Корсунь-Шевченківського 

державного історико-культурного заповідника 

З  вересня 

протягом 

року 

Тарасенко Л.Л. 

Чеснова М.А. 

Кириленко Л.В. 

Гончаренко С.М.. 

клуб “Діалог” 

Ненько Л.Є. 

 

2. 

Адаптація студентів нового прийому. 

Основні завдання: 

- допомогти студентам нового прийому правильно оцінити 

свої сили, виробити бажання застосувати їх з максимальною 

віддачею; прищеплювати любов до професії вчителя; 

- допомогти піднятись на більш високий рівень освіченості, 

загальної культури, професійної кваліфікації та 

громадянської активності; 

- формувати у молоді почуття патріотизму, гордості за свою 

країну, за педагогічний коледж; вчити  засвоювати досвід 

старших поколінь та збагачувати досягнення коледжу 

власними звершеннями. 

  

 30 днів першокурсника   

1. Організація поселення в гуртожитках студентів нового прийому. 1 тиждень Зав.відділен. 

Коменданти 

Медсестра 

Курсові керівн. 

2. Зустріч батьків та студентів з адміністрацією коледжу, керівниками 

академгруп. 

30.08.19 Заст.дир.з вих.роб. 

Зав.відділен. 

Керівн.академгр 

3. Свято Першого дзвоника.  02.09.19 Заст.директора з 

виховн.роботи, 

культорганізатор 

4. Збори в академгрупах,  ознайомлення зі Статутом навчального 

закладу та Правилами внутрішнього розпорядку. 

1 тиждень 

навчання 

Керівн.академгр 

5. Ознайомлювальні екскурсії з коледжем  і містом. -“- Культмасовий 

сектор студ.ради 

6. Година спілкування "Що я знаю про обрану професію?”. Вересень  Керівн.академгр 

7. Початок ведення літопису груп, фотографування груп. 2 тиждень Активи груп 
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навчання 

8. Випуск газети групи “Знайомтесь, це ми!” 3-4тиждень Редколегії груп 

9. Бесіди на теми: 

- “Місто древнє, місто молоде.” (з відвідуванням краєзнавчого 

музею); 

- “Права і обов’язки студентів.”; 

- “Вчимося працювати в читальному залі”; 

- “Як користуватися бібліотекою.”; 

- “Раціональне харчування – запобігання хворобам”. 

вересень   Керівн.академгруп 

Вихов.гуртож. 

Бібліотекарі 

10 Соціально-психологічне дослідження адаптації першокурсників. Вересень -

листопад 

Попик О.О. 

Щербина Н.В. 

11 Індивідуальний соціально-психологічний супровід першокурсників з 

метою профілактики дезадаптації. 

Впродовж  

року 

Попик О.О. 

Щербина Н.В. 

11 Вечір знайомств у гуртожитках. вересень  Вихователі 

Студ.рада 

12 Спортивні змагання першокурсників. 17.09.19 Слапєнін О.І. 

3. Забезпечення умов самореалізації особистості  відповідно до її 

здібностей, суспільних та власних інтересів. 

  

1. Перша лекція. 02.09.19 Тарасенко Л.Л. 

Керівн.академгр 

2. Ознайомлення студентів з Положенням про органи самоврядування 

в педагогічному коледжі. Система єдиних педагогічних вимог до 

студентів. 

Вересень  Студ.рада 

Старости груп 

3. Вибори студентських рад гуртожитків та студентського парламенту. Вересень   Тарасенко Л.Л. 

Вихователі  

Голови студ.ради 

4. Організація чергування студентів та викладачів на вечорах 

відпочинку та дискотеках. 

Протягом  

року 

Студ.профком 

 

5. Проведення засідань студентського парламенту, студ.рад, 

студ.профкому. 

1-2 р. на 

місяць 

Тарасенко Л.Л., 

голова студ. 

парламенту, 

профком 

6. Участь членів студ. парламенту та студ.профкому у засіданнях  

стипендіальної комісії. 

Протягом   

року 

Голова студ.парл. 

студ.профокму 

7. Зустрічі з працівниками  служби в справах сім’ї та молоді 

райдержадміністрації. 

Щокварт.  Спеціалісти 

служби  

8. Організація оглядів-конкурсів технічної та художньої творчості, 

декоративно-прикладного мистецтва  

Листопад - 

травень 

Тарасенко Л.Л. 

Керівн.академгр 

Викладачі 

технічних 

дисциплін та 

образотворчого 

мистецтва 

9. Організація студентських бригад з ремонту меблів та обладнання 

кабінетів, кімнат в гуртожитках. 

Протягом  

року 

Власенко І.О. 

Житлово-побут. 

сектор 

4. Психологічний супровід керівників академгруп.   

 Допомога соціально - психологічної служби у організації навчально-

виховного процесу із студентами коледжу. 

Жовтень  Попик О.О. 

 Особливості адаптації першокурсників до навчально-виховного 

процесу педагогічного коледжу. 

Листопад  Попик О.О. 

 Способи формування та згуртування студентської групи. Січень  Попик О.О. 

 Особливості виховної роботи з «важковиховуваною» групою. Лютий  Попик О.О. 

 Профілактика залежної поведінки серед студентської молоді. Березень   Попик О.О. 

 Алгоритм дій керівника академічної групи з оптимального 

розв’язання нестандартних педагогічних ситуацій. 

Квітень   Попик О.О. 

5. Графік проведення радіогазет.   

І семестр 

 - Міжнародний день грамотності (08.09) 06.09 Ненько Л.Є. 

 - День фізичної культури і спорту. 09.09. Слапенін О.І. 

 - 250 років від дня народження І. П. Котляревського (1769 - 1838). 09.09 Смілянець Н.М. 

 - 125 років від дня народження О.П.Довженка 10.09 Касяненко Л.М.  
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 - 15.09 - Міжнародний день демократії 12.09. Тарасенко Л.Л. 

 - 155 років від дня народження М.М. Коцюбинського 17.09 Кодола І.М.  

 - 21.09 – Міжнародний день миру. 20.09. Ненько Л.Є. 

 - 22.09 – День партизанської слави. Покладання квітів до стели. 20.09. Тарасенко Л.Л. 

 - 26.09 – Європейський день мов. 26.09    Сизоненко К.О. 

 - Всеукраїнський день бібліотек.  30.09. Ненько Л.Є. 

 - День ветерана. “Скрасити життя милосердям” (до Дня людей 

похилого віку). 

01.10. Тарасенко Л.Л. 

 - До Міжнародного дня музики  01.10 Тарасенко Є.А. 

 - Міжнародний день боротьби проти насилля 02.10 Гончаренко С.М. 

 - Вітання до Дня працівників освіти. 04.10 Студентський 

парламент 

 -130 років від дня народження М.Драй-Хмари 10.10 Ненько Л.Є. 

 - До Дня українського козацтва. 11.10 Тарасенко Л.Л. 

 - 175 років від дня народження Ф.Ніцше  15.10 Гончаренко С.М.  

 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності. 17.10 Ненько Л.Є. 

 - Міжнародний день ООН – 24 жовтня 24.10 Козострига Т.Ф. 

 - День визволення України від фашистських загарбників. 28.10 Гончаренко С.М. 

 - До Дня української писемності та мови. 07.11. Сизоненко К.О. 

 - 16 листопада – Міжнародний день толерантності. 14.11 Тарасенко Л.Л. 

 - Радіодень – вітання до Дня студента. 14.11 Студ.парламент 

 - Хвилина скорботи. День  пам’яті жертв голодомору і політичних 

репресій “На колінах стою перед вами – сповідаю жалобу свою”. 

22.11 Гончаренко  С.М. 

Група “Пошук” 

 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля над жінками. 26.11 Ненько Л.Є. 

 - 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом “Що потрібно 

знати про ВІЛ/СНІД”. 

28.11 Кириленко Л.В. 

 -  120 років від дня народження Г.Косинки  28.11 Касяненко Л.М. 

 - Міжнародний день людей з інвалідністю. 03.12 Щербина Н.В. 

 - Міжнародний день волонтерів. 05.12 Щербина Н.В. 

 - День Збройних Сил України. Вітання. 06.12 Студ.парламент 

 - Міжнародний день боротьби з корупцією.  05.12 Гончаренко С.М. 

 - Права людей, права дітей (до Дня прав людини). 10.12 Гончаренко С.М. 

 - День благодійності в Україні. 12.12 Щербина Н.В. 

 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 12.12 Ненько Л.Є. 

 - Диво приходить грудневої ночі (до Дня Святителя і Чудотворця 

Миколи). 

19.12 Ненько Л.Є. 

 - Вітання з Новим 2020 роком. 26.12 Тарасенко Л.Л., 

інформ.центр 

ІІ семестр 

 - 85 років від дня народження В.А. Симоненка 08.01 Тарасенко Л.Л. 

 - 22.01 – День Соборності України 22.01 Гончаренко С.М. 

 - Тетянин день  24.01 Центр “Дозвілля” 

 - 230 років від дня народження П.П. Гулака-Артемовського 27.01 Тарасенко Є.А. 

 - День пам’яті Героїв  Крут (29.01) 29.01 Центр інформ. 

 - День безпечного Інтернету 10.02 Швайка О.М. 

 - День святого Валентина. 14.02 Студ.парламент 

 - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 14.02 Ненько Л.Є. 

 - З історії Корсунь-Шевченківської битви. 18.02 Козострига Т.Ф. 

 -20.02  - День Героїв Небесної Сотні.  20.02 Ненько Л.Є. 

 До Міжнародного дня рідної мови 21.02 Сизоненко К.О. 

 - 115 років від дня народження П.П. Вірського 25.02 Тарасенко Є.А. 

 - 150 років від дня народження Є.О.Патона 04.03 Березівський В.П. 

 - Міжнародний жіночий день. Вітання. 07.03 Тарасенко Л.Л. 
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 - 125 років від дня народження М.Т.Рильського 19.03 Касяненко Л.М. 

 - 90 років від дня народження Л.В.Костенко 19.03 Смілянець Н.М. 

 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації  20.03 Гончаренко С.М. 

 - 335 років від дня народження Й.С.Баха 20.03 Тарасенко Є.А. 

 - Всесвітній день поезії “Поезія – це завжди неповторність”. 20.03 Тарасенко Л.Л. 

 - Що потрібно знати про туберкульоз та як вберегтись від  

захворювання (Всесвітній день боротьби із захворюванням на 

туберкульоз – 24.03). 

24.03 

 

 

Кириленко Л.В. 

 

 

 - Міжнародний день театру. 26.03 Тарасенко Л.Л. 

 - День сміху, читання студентських жартів. 01.04 Центр інформ. 

 - 85років від дня народження В.Д.Крищенка 01.04 Касяненко Л.М. 

 - Здоров’я людини і шляхи його забезпечення (до Всесвітнього дня 

здоров’я – 07.04). 

07.04 Кириленко Л.В. 

 - 11.04 – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів. 

11.04 

 

Гончаренко С.М. 

 

 - До всесвітнього дня авіації і космонавтики 10.04 Березівський В.П. 

 - День пам’яток історії та культури  18.04 Ненько Л.Є. 

 - (до Дня довкілля – 19.04 і Всесвітнього дня Землі – 22.04) – 

Збережемо планету Земля. 

22.04 

 

Бутченко В.В. 

 

 - До всесвітнього дня книги і авторського права 23.04 Ненько Л.Є. 

 - 100 років від дня народження Г.М.Тютюнника 23.04 Касяненко Л.М. 

 - День Чорнобильської трагедії. 24.04 Бутченко В.В. 

 - Всесвітній день охорони праці 24.04 Ткаченко М.І. 

 -01.05.  125 років від дня народження Т.С.Осьмачки 01.05 Ненько Л.Є. 

 - Свято зі сльозами на очах.  08.05 Гончаренко С.М. 

 - День матері. 08.05 Тарасенко Л.Л. 

 - 175 років від дня народження І.І.Мечникова  15.05 Матвієнко О.В. 

 - День Європи. День науки. (18.05)  16.05 Гончаренко С.М. 

 - Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням. 30.05 Кириленко Л.В. 

 - 1 червня – Міжнародний день захисту дітей. 30.05 Центр інформації 

 - 165 років від дня народження Н. І. Кобринської  08.06 Ненько Л.Є. 

ІІ.  Н а ц і о н а л ь н о - п а т р і о т и ч н е   в и х о в а н н я.  

 Основні завдання:   

 Формування свідомого громадянина, патріота, вчителя-інтелігента; 

формування національної свідомості і людської гідності, любові до 

рідної землі, родини, готовності до захисту Батьківщини; 

дотримання мовної культури.  

  

1. Участь у святкуванні знаменних дат України (згідно календаря 

пам’ятних дат). 

Протягом  

року 

Тарасенко Л.Л. 

2. Свято Першого дзвоника. 02.09 Тарасенко Л.Л.. 

Керівн.академгр 

3. Участь у святкуванні  Дня міста Корсунь-Шевченківський. 

 

14.09 Тарасенко Л.Л. 

Студ.парламент 

4. Виховні години та години спілкування: 

“Є така країна - Україна”; 

“Українська держава та її символіка”; 

“Наш час – третє тисячоліття (місце сучасної молоді в розбудові 

України)”; 

“Державний прапор України – святиня нашого народу”; 

“Сторінками історії та слави міста Корсунь-Шевченківський”; 

“Свою Україну любіть”; 

“Рідний край у геральдиці, прапорах і символіці”; 

“ О мово  рідна! Золота колиско!”  (до  Дня української писемності 

та мови); 

“Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж”; 

“Сім чудес Черкащини”; 

“Козацькому роду нема переводу”; 

“Україно! Ти – моя молитва”; 

“Хліб у долі моїй, хліб у долі моєї Вітчизни”; 

Протягом  

року 

Керівн.академгр 

Вихов. гуртож. 
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“Вінок Тарасу.”; 

“Волі народної дзвін.”  (до річниці битви під Крутами); 

“Україна пам’ятає”  (до дня пам’яті жертв Голодомору); 

“Жінка, Мати, Берегиня”; 

“Чорнобиль:трагедія, подвиг, пам’ять”; 

“Україна в роки ІІ світової війни”; 

“Війна – біль народу”; 

“Добре ім’я – найкраще багатство”; 

“Народна творчість і сьогодення”; 

“Легенди  рідного краю”; 

“Веселково на Великдень сонце виграє…”; 

“Звучи, українська пісне!”; 

“Мамо, простели до сонця рушники” (до Дня матері); 

“Розвивайся й далі, мово наша рідна, і про нас нащадкам вістку 

донеси… ” (Міжнародний день рідної мови). 

5. Книжкові виставки: 

-« Освіта громадян – міцна опора держави» - (до  Міжнародного дня 

грамотності) 

-« Зачинатель нової української літератури» - (250 років від дня 

народження І. В. Котляревського) 

-« Україна спортивна» -( до Міжнародного дня фізкультури і спорту) 

- « Життя дається один раз» - (Міжнародний день Миру) 

-« Україна – земля героїчного народу » -  (до Дня партизанської 

слави) 

-« Книгу читай – розуму набирай »- 

( До Всеукраїнського дня бібліотек) 

-« Музика в потоці часу »- ( до Міжнародного Дня музики)  

- «Освіта через усе життя» - ( до Всесвітнього Дня учителів) 

-« Слава козацька не вмре, не загине »-( до дня Українського 

козацтва, Дня захисника України та свята Покрови Пресвятої 

Богородиці) 

« Допоки пам'ять в серці не згасає »-  (до Дня визволення України 

від німецько-фашистських загарбників) 

-« Одна у мова і пісня батьків…» -  (до Дня української писемності 

та мови) 

-« Чародій сміху» - (130- років від дня народження 

 О. Вишні) 

-« Толерантність - запорука людяності »-  

(до Міжнародного дня толерантності) 

-« Гідний студент -  майбутнє країни »- 

 (до дня студента) 

- «Голодомор – наша печаль і скорбота »- 

( до Дня пам’яті жертв голодомору) 

-« Червона стрічка - символ боротьби зі СНІДом»- 

 (до Дня боротьби зі СНІДом) 

-« Волонтер: людина честі »-( Міжнародний день волонтерів) 

- «На варті нашої безпеки »- (до Дня Збройних Сил України) 

-« Перед законом усі рівні »-(до Міжнародного дня прав людини) 

- « Чайна симфонія насолоди та здоров’я» - (до Міжнародного Дня 

чаю) 

- Цикл січневих народних свят «Мереживо зимових свят» -( Новий 

рік, Різдво хрестове, свято Василя, Водохреща) 

- « Соборна – значить єдина» - (до Дня Соборності) 

-« Голокост-шрам на серці людства »- (Міжнародний день пам’яті 

жертв  Голокосту ) 

-« Крути: і сум, і біль, і вічна слава» -(День пам’яті героїв Крут) 

 -« Сонячний класик дитячої казки» -( до 90 річчя від дня 

народження В. З. Нестайка) 

-« Ціна чужої війни »- (до Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав)  

-« Там де гриміли бої »- (до Корсунь - Шевченківської битви) 

-« Герої  нашої доби» -(День героїв Небесної Сотні) 

-« Мова - це наша світлиця, вона як добірне зерно »- (до 

Міжнародного дня рідної мови) 

Протягом  

року 

Бібліотекарі   
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-« Славетні жінки України »- (до Міжнародного жіночого дня) 

-« Іду душею до Тараса »- (до дня народження Т. Г. Шевченка) 

-« Поезія – це завжди неповторність» - (90 років від дня народження 

Ліни Костенко) 

-« Здоров’я – найцінніший скарб» - (до Всесвітнього дня здоров’я) 

-« Не руйнуй гармонії земної» - (День Довкілля. Всесвітній день 

землі) 

-« Живий плач мертвої зони » - (День Чорнобильської трагедії) 

-« Пам’ятати за ради майбутнього » - (Дні пам’яті та примирення) 

-« Я вдячний Богові за маму » - (до дня матері ) 

-« Скарб від далеких предків» - (День слов’янської писемності і 

культури) 

-« Життя без паління » - ( до Всесвітнього дня боротьби з 

тютюнопалінням 

-« Дитинства яскравого мить» - (до Міжнародного дня захисту дітей) 

-« Конституція - оберіг нашої держави» - ( до дня Конституції) 

6. Зустріч з працівниками райвійськкомату. Листопад  Ткаченко М.І. 

7. Бесіди: 

“Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе”; 

“Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе” (В.Симоненко); 

“Ти – громадянин України”; 

“Мій обов’язок перед рідними, сім’єю, колективом, країною”; 

“Побут, звичаї, обряди українців і сучасність.”; 

“Конституція України та Закон України “Про загальний військовий  

обов’язок, військову службу”; 

“Солдатський трикутник”; 

“Історичний урок єднання”; 

“Не забувайте незабутнє, воно вже інеєм взялось” (Л.Костенко); 

“Любов’ю дорожить умійте…”. 

Протягом  

року 

Керівн.академгруп 

Вихов.гуртож. 

8. Інформаційні години 

 

Протягом  

року 

Керівн.академгруп 

Вихов.гуртож. 

9. Віртуальна подорож “Моя Україна”. 

 

Жовтень -

листопад 

Кер.академгруп 

Актив 

10. Оформлення інформаційно-художньої виставки «Тарасові шляхи». Лютий - 

березень 

КасяненкоЛ.М. 

Артеменко Л.М. 

Байда Я.П. 

11. Конкурс літературних творів та творів образотворчого мистецтва 

«Мій Шевченко». 

Березень  Кер. академгруп, 

Студ.парлам. 

12. Конкурс читців творів Т.Г.Шевченка. Березень  Сизоненко К.О. 

13. Проведення екскурсій у м. Канів на Чернечу гору, в музей 

Т.Г.Шевченка. 

Протягом  

року 

Адміністрація, 

профком 

14. Участь у покладанні квітів до пам’ятників Героям Небесної Сотні, 

жертвам Голодомору, героям Чорнобиля, Т.Г.Шевченку та до 

братських могил. 

Протягом  

року 

Тарасенко Л.Л. 

Студ.парлам. 

15. Знайомство студентів з народними святами та обрядами (згідно 

народного календаря).  

Протягом  

року 

Керів.груп 

Вихов.гуртож. 

ІІІ.  МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

 Основні завдання: 

Прищеплення поваги до Конституції України, її державних 

символів, знання та дотримання законів; виховання і підготовка 

студентів до життя і діяльності в правовій демократичній державі; 

формування й розвиток моральних почуттів, усвідомлення 

взаємозв’язку індивідуальної свободи з правами людини та її 

громадянською відповідальністю. 

  

1. Ознайомлення студентів зі Статутом педагогічного коледжу, 

Правилами внутрішнього розпорядку в навчальному закладі і в 

гуртожитках, правами та обов’язками студентів. 

Протягом 

року 

Керівн.академгр 

Вихов.гуртож. 

 

2. Бесіди за круглим столом з працівниками правоохоронних органів. Протягом 

року 

Тарасенко Л.Л. 

Козострига Т.Ф. 

3. Виховні години, години спілкування: 

“Щастя: пункт призначення чи спосіб подорожувати?”; 

“Уроки добра і милосердя”; 

“Пам’ятаємо минуле заради майбутнього”; 

“Поведінка – дзеркало, в якому кожен показує своє обличчя”(Й.-

Протягом 

року 

Керівн.академгр 

вихов.гуртож. 
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В.Гете); 

“Свобода слова та його правове закріплення”; 

 “Мораль і право”; 

“Єдина справжня розкіш – розкіш людського спілкування.” (А. де 

Сент-Екзюпері); 

“Голову схиляю перед вірністю, величі любові б’ю чолом”; 

“Зупинись, доки не пізно”. 

 

4. Диспути: 

“Моральний ідеал і його місце в житті”; 

“Життя людини – найвища цінність”; 

“Чи потрібне мені почуття громадянського обов’язку та 

відповідальність?”, 

“Байдужість – звідки вона?” 

“Милосердя – це почуття сильних чи слабких людей?” 

Протягом 

року 

-“- 

 

 

 

5. Конкурс знавців етикету: “Як стати приємним співрозмовником”, 

“Запрошуємо в країну ввічливості”( в читальній  залі). 

Лютий  Ненько Л.Є. 

Савицька О.В. 

6. Лекції, бесіди на теми: 

“Про підтримання порядку в кімнаті і виконання Правил 

внутрішнього розпорядку  гуртожитку”; 

“Закон і СНІД”; 

“Права і обов’язки студентів, випускників, молодших фахівців”; 

“Жіноче протистояння насиллю в сім’ї”; 

“Секс – бізнес в Україні”; 

“Торгівля людьми – сучасний прояв рабства”; 

“Чому і як треба бути толерантним?”; 

“Відповідальність підлітка за скоєний злочин”; 

“Чи можна прожити без конфліктів?”; 

“Добро та жорстокість”; 

“Як ви розумієте і співвідносите слова “свобода” і 

“відповідальність” ?”; 

“Поспішайте робити добро” (до Дня людей похилого віку). 

 

 

Протягом  

року 

Керівн.академгр 

Вихов.гуртож.  

Голови студради 

Бібліотекарі  

7. Бібліографічні огляди:  

« Єднаймося заради миру» -  (до Міжнародного дня миру); 

 « Правовий статус людини» - ( до Міжнародного дня прав людини) 

 

Протягом 

року 

Працівники 

бібліотеки   

8. Зустрічі за круглим столом з районним наркологом, гінекологом, 

терапевтом, індивідуальні консультації 

Протягом 

року 

Кириленко Л.В. 

Керівн.академгр 

9. Огляд-конкурс плакатів,  листівок-блискавок на тему “Просто 

скажи: “НІ!” 

 Студрада 

Центр інформац. 

10. Робота правового лекторію. Поповнення новою літературою куточка  

правових знань. 

Протягом 

року 

Гончаренко С.М. 

11. Індивідуальна робота зі студентами, які потребують особливої уваги.  Протягом 

року 

Тарасенко Л.Л. 

Попик О.О. 

Щербина Н.В. 

керівники 

академгруп 

12. Урок гендерної грамотності. Зустріч з працівниками служби сім’ї, 

молоді та спорту райдержадміністрації.   

Грудень  Тарасенко Л.Л. 

Керівн.академгр. 

13. Зустрічі з ветеранами-викладачами, надання їм допомоги в осінніх 

та весняних роботах на присадибних ділянках. 

Жовтень 

Квітень  

Травень  

Керівн.академгр. 

Волонтери 

Щербина Н.В. 

14. Рольова гра в академгрупі  “Як я діятиму в такій ситуації” (аналіз 

прийомів залучення молоді до вживання наркотиків). 

до 30.11 Керівн.академгр.а

ктив.груп 

15. Включитися в проведення Міжнародної акції “16 днів проти 

насильства” (за окремим планом). 

23.11-10.12 Тарасенко Л.Л. 

16. Рейди-перевірки гуртожитків №1 і №2. Щомісяця  Профком 

Голови студрад 

17. Повсякденне утвердження норм моралі (зовнішній вигляд студентів, 

культура спілкування і мовлення, поведінка); особливу увагу 

звернути на психологічний стан в студ. колективі. 

Постійно  Керівн.академгрВ

ихов.гуртож. 

Студ.парлам. 

18. Попередження залучення студентів до діяльності релігійних 

організацій харизматичного спрямування. 

Протягом 

року 

-“- 

19. Особлива увага до питань соціального захисту студентів-сиріт, 

студентів, що залишились без піклування батьків, студентів-

Протягом 

року 

Адміністрація 

Профком 
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інвалідів, студентів з малозабезпечених та багатодітних сімей, 

студентів з числа внутрішньо-переміщених осіб.  

Кер. академгруп 

 

20. Бесіди про БЖ, інструктаж. Протягом 

року 

Керів.академгр. 

Ткаченко М.І. 

 

IV.  Т Р У Д О В Е    В И Х О В А Н Н Я  

 Основні завдання: 

Формування творчої, працелюбної особистості умілого господаря, що 

володіє відповідними навичками та вміннями; здатністю  

самостійно на основі сучасних знань про ринкову економіку 

застосувати власні здібності в системі виробництва, освіти, науки. 

  

1. Організувати чергування навчальних груп в педколеджі, прибирання 

аудиторій та закріплених ділянок біля коледжу та гуртожитків. 

Протягом 

року  

Профком 

Студради 

2. Проводити заняття предметних гуртків технічної творчості та 

конструювання, художньої обробки деревини, декоративно-

вжиткового мистецтва та ін., залучити студентів до активних занять в 

мистецьких колективах клубу  "Юність" та спортивних гуртках. 

З 01.10 по 

31.05 

Керівн.гуртків 

 Старости 

3. Виховні години, години спілкування:   

- “На дерево дивлюсь, як родить, а на людину – як робить”; 

- “Ми працю любимо,що в творчість перейшла…” (М.Рильський) 

- “Як цінувати час”; 

- “Праця і Людина – найголовніше.” (В.Сухомлинський); 

- “Вмій продовжити життя книзі.” 

 

Протягом 

року 

 

Керівн.академгр 

Вихов.гуртож. 

Бібліотекарі  

4. Організувати чергування в гуртожитках. Дотримання належного 

порядку в приватних квартирах за місцем проживання студентів. 

-“- Керівн.академгр 

Вихов.гуртож. 

Студ.ради 

5. Конкурс на кращу кімнату, поверх гуртожитку. Грудень 

Травень 

Профком 

Студ.рада 

гуртож.№1 і№2 

6. Утеплення жилих та побутових кімнат, коридорів в гуртожитках, 

кабінетів, аудиторій в навчальних корпусах. 

 

Жовтень 

Листопад 

Студ.ради 

актив.груп 

Профком 

7. Тиждень енергозбереження (за окремим планом). квітень Сизоненко О.В. 

8. Бесіди про економію і бережливе відношення до води, електроенергії, 

меблів, обладнання аудиторій та гуртожитків, збереження тепла. 

Протягом 

року 

Ткаченко М.І. 

Керівн.академгр 

Вихов.гуртож.  

студради 

9. Бесіди в академгрупах, гуртожитках: 

- “Я несу відповідальність за чистоту і затишок у приміщеннях, де 

навчаюсь і живу”; 

- “Як я господарюю на кухні?”; 

- “Чи вміємо ми правильно користуватися газо- і електроплитами, 

холодильником, місцями загального користування?”. 

 

 

Протягом 

року 

Керівн.академгр 

Вихов.гуртож. 

студради 

10. Провести благодійні акції “Турбота”, “Пам’ять”, “Ветеран живе 

поруч”, “Милосердя” з метою  допомоги  ветеранам праці та інвалідам 

у  проведенні осінньо-весняних робіт на присадибних ділянках. 

Вересень 

Жовтень 

Березень 

Квітень  

Голова 

студ.парлам., 

волонтери 

V.  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА 

 Основні завдання: 

Формування особистості учителя-інтелігента, готової застосувати 

теоретичні знання, практичні уміння і навички в системі освіти; 

прищеплення любові до обраної професії, до педагогічного коледжу. 

  

1. Свято Першого дзвоника.  02.09  Тарасенко Л.Л. 

2. Декада психолого-педагогічних дисциплін (за окремим планом). 15.10-25.10 Березівська Т.С. 

3. Святковий вечір до Дня працівників освіти. 05.10 Савченко М.В. 

Кушніренко Т.В. 

4. Екскурсії в музей історії Корсунь-Шевченківського педагогічного 

коледжу. 

 

Протягом 

року 

Тарасенко Л.Л. 

Чеснова М.А. 

5. Бібліографічні огляди “Новини методичної, спеціальної літератури”. 1р. на 

квартал 

Якименко Г.М. 

Ненько Л.Є. 

6. Педагогічна інформація на тему: «Етика спілкування студента-

практиканта з учнями». 

Жовтень  Березівська Т.С. 
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7. Педагогічні читання «В.О.Сухомлинський про педагогічну 

майстерність учителя». 

Жовтень Метод.комісіяпсих

олого-пед. 

дисциплін 

8. Пробні виховні бесіди з учнями в школі “Дзвіночки сахнівської 

криниці совісті”. 

Протягом 

року 

Методисти  

9. Бесіди: 

“Слово про слово…”(за матеріалами творчої спадщини  

В.О.Сухомлинського) 

“Як користуватися бібліотекою і читальним залом”, 

“Як працювати над розвитком своїх інтелектуальних здібностей”, 

“Любов до дітей виховується тільки любов’ю, як вогонь запалюється 

тільки від вогню” (В.О.Сухомлинський); 

“Виховний ідеал у педагогічній спадщині К.Ушинського.” 

Протягом 

року 

Керівники 

академгруп 

10. Психологічні тренінги з питань формування професійних якостей 

майбутніх педагогів. 

Лютий -

травень 

Попик О.О. 

11. Зустрічі з ветеранами педагогічної праці. Листопад Тарасенко Л.Л. 

12 Виставка книг, творчих доробків випускників та викладачів Корсунь-

Шевченківського педагогічного коледжу різних років. 

Листопад Якименко Г.М. 

Бібліотекарі 

13. Виставка новинок психолого-педагогічної літератури. 

 

 

жовтень Попик О.О. 

Березівська Т.С. 

14. Участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови 

ім.Т.Г.Шевченка та ім.П.Яцика. 

Березень  Сизоненко К.О. 

15. Випуск стінгазети “Психолог” Жовтень  Попик О.О. 

16 Конкурс творчих робіт “Якою я бачу свою майбутню професію” Жовтень  Викладачі комісії  

17. Виставка педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського,                  

А.С. Макаренка, О.А.Захаренка, Ш.О. Амонашвілі та інших відомих 

педагогів. 

 

Протягом 

року  

Бібліотекарі  

18. Відвідини академгрупами Авторської О.А.Захаренка ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Сахнівка. 

Протягом 

року 

Курсові керівн. 

Актив груп 

19. Зустрічі з ветеранами педагогічної праці, кращими вчителями шкіл 

міста та району. 

Протягом 

року 

Курсові керівн. 

Актив груп 

20. Надання фахової допомоги студентам, які потребують психологічної 

підтримки. 

Протягом 

року 

Психолог 

21. Виховні години, години спілкування: 

“Свобода і відповідальність учня у виховній системі 

В.О.Сухомлинського”,  

“Перевантаження школярів: причини виникнення і шляхи 

запобігання та подолання”, 

“Дім, в якому немає книг, подібний до тіла, позбутого 

душі”(Цицерон). 

Протягом 

року 

Керівн.академгр. 

Вихов.гуртож. 

Бібліотекарі 

 

VI.  ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ.  ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ. 

 Основні завдання:  

Утвердження здорового способу життя  як невід’ємного елементу 

загальної культури особистості; забезпечення повноцінного 

розвитку молоді, охорона й зміцнення фізичного, психічного та 

духовного здоров’я. 

  

1. Дати студентам переконливі наукові знання про згубний характер  

захоплення тютюном, алкоголем, наркотиками, токсичними 

речовинами. 

Протягом року  Керівн.академгр. 

Вихов.гуртож. 

Медсестра 

2. Залучити студентів до систематичної спортивно-оздоровчої роботи 

в позанавчальний час. 

Постійно  Слапенін О.І. 

Студ.ради 

3. Легкоатлетичне змагання першокурсників “Молодь за здоровий 

спосіб життя”. 

Жовтень   Слапенін О.І. 

Фізорги груп 

4. Зустрічі “за круглим столом” з лікарями: наркологом, гінекологом, 

інфекціоністом. Індивідуальні консультації.  

Протягом року Медсестра 

Кер.груп 

5. Організувати роботу спортивних гуртків: волейбол, баскетбол, 

теніс. 

З 01.10 по 

20.05 

Бігун П.А. 

Слапенін О.І. 

Марусенко С.В. 

6. Здійснювати лікувально-профілактичний контроль за станом Протягом року Слапенін О.І. 
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здоров’я, фізичним розвитком та фізичною підготовкою студентів. Медсестра 

7. Першість коледжу з настільного тенісу. Жовтень Викл.фізвих. 

8. Загальноколеджний легкоатлетичний крос “Весняна ластівка”. Квітень Слапенін О.І. 

Викл.фізвих. 

Фізорги груп 

9. Змагання серед студентів допризовного і призовного віку 

“Козацькі ігри”. 

До 14.10 Слапенін О.І. 

10. Взяти участь у обласній Спартакіаді серед вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівня акредитації, направленої на  виконання Цільової  

комплексної програми “Фізичне виховання – здоров’я нації” 

Види спорту: 

- настільний теніс 

- баскетбол 

- волейбол 

- легка атлетика 

- шахи 

 

 

 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

Слапенін О.І. 

Викладачі 

метод.об’єднання 

11. Змагання з волейболу серед команд гуртожитків №1 та №2. Жовтень, 

січень  

Бігун П.А., студ. 

ради гуртож 

12. Шаховий турнір в гуртожитках №1, №2. Першість коледжу з 

шашок. 

Жовтень, 

лютий   

Слапенін О.І. 

13. Виховні години, години спілкування, бесіди на теми: 

“Режим праці і відпочинку” 

“Твоє життя – твій вибір” 

“Особиста гігієна” 

“Я за здоровий спосіб життя” 

“Раціональне харчування студентів” 

“Гігієна статевого життя”  

“Грибні отруєння, як їм запобігти” 

“Здоров’я – головний життєвий скарб” 

“ Шкідливі звички–шлях у бездну” 

“Знай та будь обережним” 

“Що таке залежність?” 

“Найпоширеніші інфекції, які передаються статевим шляхом. 

Наслідки цих хвороб” 

“Профілактика туберкульозу” 

“Інфекційні захворювання та їх профілактика” 

“Що потрібно знати про ВІЛ/СНІД”. “Здорова поведінка” 

“Скажемо “НІ” наркотикам, алкоголю, тютюнопалінню” 

“31 травня – Всесвітній день без тютюнопаління” 

“Дівчина, жінка: наслідки куріння та алкоголю” 

“Увага! Грип!” 

 

 

 

 

Протягом року  

 

 

 

Керів.груп 

Вихов.гуртож. 

медсестра 

 

14. Книжкові виставки, інформаційні бюлетені:  

“СНІД лютує на Планеті”, 

“Що треба знати, щоб зберегти своє здоров’я.”, 

 “Увага! Туберкульоз!” 

“Репродуктивне здоров’я”, 

“31 травня – Всесвітній день без тютюнопаління”, 

 

 

До 01.12 

 

До 19.10 

До 24.03 

07.04 

Кириленко Л.В. 

Ненько Л.Є. 

15. Включитись в проведення акцій: “Ні тютюнопалінню!”, 

“Наркотики. Зупинись!”,“Вбережемо молодь від СНІДу”. 

Протягом року  Студпарламент, 

студпрофком 

16. Рейди-перевірки зберігання харчових продуктів студентами в 

гуртожитках. Санітарія побуту. Тютюнопаління. 

постійно Профком 

Студ.ради 

17. Круглий стіл “Право дітей і молоді на здоров’я”. 

 

До 01.12 Бутченко В.В.  

18. Тренінги з формування здорового способу життя Протягом року Бутченко В.В. 

19. Облік дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, які мають статус 

постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Надавати їм допомогу, 

підтримку в реабілітації здоров’я. 

Протягом року  Семененко Л.М. 

Кириленко Л.В. 

 

20. Медичний огляд  студентів.  2 рази на рік Кириленко Л.В. 

21.  Брейн-ринг з теорії і методики фізичного виховання. грудень Викладачі фізвих. 

22. Першість коледжу з баскетболу. Грудень-

січень 

Слапенін О.І. 

23. Першість коледжу з міні-футболу. Квітень  Бігун П.А. 
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24. Спортивні змагання за участю студентів Богуславського коледжу з 

баскетболу, волейболу, міні-футболу, настільного тенісу,шахів, 

шашок.  

Упродовж 

року 

Викладачі 

фізвиховання  

25. Спортивні змагання між студентами гуртожитків №1 та №2 Упродовж 

року 

Викладачі 

фізвиховання  

26. «Веселі старти» - змагання серед студентів ІІІ курсу. Травень  Викладачі 

фізвиховання 

 

VII.  Х У Д О Ж Н Ь О – Е С Т Е Т И Ч Н Е   В И Х О В А Н Н Я. 

П О Л І К У Л Ь Т У Р Н Е   В И Х О В А Н Н Я. 

 Основні завдання: 

Формування основ естетичної культури, естетичних норм і 

принципів, естетичного сприймання та естетичного ставлення до 

прекрасного. Виховання громадян з широким культурним 

світоглядом, з навичками міжетнічної толерантності. 

  

1. Загальноколеджні  заходи: 

 

  

 - Свято Першого дзвоника 

 

02.09 

 

 

Тарасенко Л.Л. 

Керівн.академгр. 

 - Участь у театралізованому дійстві до Дня міста 

 

2 субота 

вересня 

 

-“- 

 

 - Святковий вечір до Дня працівників освіти. Творча зустріч з 

В.Ковтуном  

 

03.10 

 

Сизоненко К.О. 

Тарасенко Є.А. 

 

 - Конкурс патріотичної пісні до Дня Захисника України 10.10 Тарасенко Є.А. 

 - Молодіжний вечір “Я заявляю про себе” 

 

24.10 

 

Керівники 

академгруп І курсу 

Тарасенко Є.А. 

 - Загальні батьківські збори  

 

листопад 

 

Адміністрація   

Тарасенко Є.А. 

 - Відвідування концертів колективів Черкаської філармонії. 

Відвідування вистав Черкаського драматичного театру в РБК 

 

Протягом 

року 

 

Тарасенко Л.Л. 

 

 

 - Вечір відпочинку до Дня студента  

 

18.11 Веселовська О.В. 

Гончаренко С.М. 

Тарасенко Є.А. 

 - Вечір відпочинку до Дня студента (в гуртожитках №1 і №2) 17.11 Вихователі, 

студради 

 - Українські вечорниці  12.12 Градоблянська 

Н.В. 

Тарасенко Є.А. 

 - Новорічні віншування (в гуртожитках №1 і №2) 

 

 

Грудень  

 

Вихователі, 

профком, студради 

 

 - Вечір відпочинку до Дня святого Валентина  

 

 

Лютий  

 

Студентський 

парламент 

 - Святковий вечір до Міжнародного жіночого дня 8 Березня 

 

 

Березень  Омелянчук Л.І. 

Касяненко Л.М. 

Тарасенко Є.А. 

 - Участь у заходах з нагоди дня народження Т.Г.Шевченка Березень  

 

Тарасенко Л.Л. 

Сизоненко К.О. 

Касяненко Л.М.  

Тарасенко Є.А. 

 - Екологічний турнір “Природа і людина” 

 

Квітень  

 

Викладачі науково-

природ. дисциплін 

 

 - Конкурс “Кращий студент року” Квітень  Студентський 

парламент 

 - Дні відкритих дверей Березень 

травень 

Адміністрація, 

профком, 
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 - Свято Останнього дзвоника. Травень  Тарасенко Л.Л. 

2. Виховні години в академгрупах: 

  “Видатні вчені України” 

- “Європейські свята та традиції” 

- “Освіта в Європі – погляд з України” 

- “Особливості національного гумору” 

- “День святого Валентина” 

- “Зимові народні свята” 

- “Кажімо більше  добрих, ніжних слів.” (до Дня української 

писемності та мови) 

- “Європа – наш спільний дім.” (до Дня Європи) 

- “Грані вчительського таланту” 

- “Неповторний світ поезії” 

- “Я – студент” 

- “День іменинника” 

-     “ Вічна загадка любові” 

-    “Літературно-мистецькими стежками Корсунщини” 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівн. 

академгруп, 

Актив груп  

 

3. Вікторина “Історія рідного краю”. Лютий  Козострига Т.Ф. 

 

4. Зустріч з поетами та прозаїками “Поетичне Надросся” Жовтень  Тарасенко Л.М. 

Ненько Л.Є. 

5. Відвідування музеїв Корсунь-Шевченківського  національного 

історико-культурного заповідника; 

Відвідування виставок народних майстрів в художній галереї 

Заповідника (згідно плану галереї). 

Протягом 

року 

Тарасенко Л.Л. 

Керів.груп 

 

6. Години спілкування в літературній вітальні бібліотеки 

- “Уроки життєвої мудрості”; 

- “Турбота про зовнішній вигляд”; 

- “Поети – лауреати Державної премії України 

ім.Т.Г.Шевченка”; 

- “Уроки толерантності”. 

 

Протягом 

року 

 

Ненько Л.Є. 

Савицька О.В.  

7. Ознайомлення з народними святами та обрядами. 

 

Протягом 

року  

Керів.груп 

Вихов.гуртож. 

8. Конкурс на краще естетичне оформлення кімнат гуртожитків, 

поверхів до Нового року. 

Другий 

тиждень 

грудня 

Студ.ради 

 

9. Тематична виставка “Народний календар”, “Свята грудня”. Грудень  Бібліотекарі 

 

10. Екскурсії до міст України.   Протягом 

року 

Керів.академгруп 

Актив 

11. Вечори відпочинку в гуртожитках: 

- День захисника України 

- День студента 

- Новий рік 

- Тетянин день 

- День Святого Валентина. 

- 8 Березня  

 

Протягом 

року  

 

Профком, 

вихователі 

гуртожитків, студ. 

ради. 

VIII.  Е К О Л О ГІ Ч Н Е   В И Х О В А Н Н Я. 

1 2 3 4 

 Основні завдання: 

Виховання відповідальності людства за майбутнє планети, 

виховання екологічної культури особистості, розуміння  

необхідності гармонії відносин з природою; усвідомлення себе 

частиною природи, почуття відповідальності за неї як 

національне багатство, основу життя на землі. 

  

1. Ознайомлення студентів з нормативними документами уряду 

України з питань екології навколишнього середовища. 

Протягом року  Метод.ком.науково-

природ.дисципл. 

2. Прибирання території коледжу. Протягом 

року  

Тарасенко Л.Л. 

 

3. Участь у Всеукраїнських екологічних акціях.  

 

Березень - 

травень 

Тарасенко Л.Л. 

Студ.ради 

студ.профком. 
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4. Екологічний турнір. квітень Бутченко В.В. 

5. Екологічні десанти з питань  збереження довкілля 

 “Зима іде”, “Зустрічаймо весну”. 

Жовтень 

листопад 

-“- 

-“- 

6. Конкурс плакатів “Мій голос я віддаю на захист природи”. Березень 

квітень 

Швайка О.М. 

7. Екскурсії в краєзнавчий музей Корсунь-Шевченківського 

державного історико-краєзнавчого заповідника. 

Протягом року Культ-сектори груп 

8. Прогулянки, ознайомлення з чарівними куточками природи, які 

потребують догляду і  турботи. 

-“- Культ-сектори груп 

9. Екологічні інформації, бесіди, виставки книг: 

- “Водні багатства рідного краю.” 

- “Червона книга України.” 

- “Питна вода - наше багатство.” 

- “Твій дім – планета Земля.” 

- “Наш край – частина України.” 

- “Екологія природи і екологія душі.” 

- “Любіть тваринку і травинку і сонце завтрашнього дня.” 

- “Земля – наш дім. Збережемо її.” 

- “Людино, хто ти на Землі?” 

- “Вода найсмачніша у рідному краї, з криниці, де батько і 

мати пили.” 

-  Радіогазета «Не руйнуйте гармонії земної» - (День 

Довкілля. Всесвітній день землі)  

- Екологічна година «Біль Чорнобиля з роками не згасає» - 

(день Чорнобильської трагедії) 

-“- 

 

Тарасенко Л.Л. 

Швайка О.М. 

Керівн.академгр 

бібліотекарі   

IX.  Р О Д И Н Н О  –  С І М Е Й Н Е   В И Х О В А Н Н Я 

 Основні завдання: 

Формування моральних сімейних цінностей з позицій добра, 

справедливості, правди, людяності, взаєморозуміння між 

членами родини.  

  

1. Ознайомлення з сімейним станом студентів з метою 

цілеспрямованої виховної роботи. 

Вересень  Керівн.академгр 

2. Індивідуальні бесіди з батьками з метою виявлення 

особливостей у поведінці або стані здоров’я студентів. 

Протягом року Керівн.академгр 

Зав.відділ. 

3. Інформування батьків з питань успішності, поведінки та 

відвідування студентами занять. 

Протягом року Керівн.академгр 

академсектор 

4. Відвідувння студентів, що мешкають в гуртожитку чи на 

приватних квартирах. 

-“- Керівн.академгр 

Профорг 

5. Загальні батьківські збори на І-ІІ курсах; в разі потреби – 

батьківські збори окремих груп. 

листопад Адміністрація 

Керівн.груп 

6. Години спілкування : 

- “Роль сім’ї у вихованні особистості” 

- “Джерело моральних цінностей – сім’я” 

- “Мамина колисанка” 

- “Рушник –оберіг української родини” 

- “Відомі українські родини” 

- “Культура взаємин із батьками” 

- “Сімейні реліквії”; 

- “Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок, надійний 

причал!” 

 

Протягом року  

 

Керівн.академгр 

Вихов.гуртож. 

7. Робота зі  студентами, позбавленими батьківської опіки, 

студентами-інвалідами. 

Постійно  Кер.груп 

актив 

8. Робота зі студентськими сім’ями. -“- Кер.груп 

Соц. Педагог 

Психолог 

9. Бібліографічний огляд «Дитинства яскравого мить» - ( до 

Міжнародного дня захисту дітей) 

 Бібліотекарі коледжу 
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План роботи практичного психолога на 2019- 2020 навчальний рік 

 
Науково-методична тема навчального закладу: «Забезпечення якості освіти майбутніх 

педагогів шляхом впровадження ефективного входження до світового медіапростору в умовах 

удосконалення інформаційного освітнього середовища; формування учителя-інтелігента, патріота, 

творчого фахівця освіти в умовах розвитку гуманізму і демократизації суверенної країни ». 

Тема роботи практичного психолога: «Створення умов, які сприяють психічному та 

особистісному розвитку студента, його саморозвитку та самовихованню, збереження повноцінного 

психічного здоров'я усіх учасників навчально-виховного процесу педагогічного коледжу». 

 

№ 

з\п 

Напрями діяльності з учасниками 

освітнього процесу  закладу освіти. Види 

та форми роботи 

Термін 

проведення 

Цільова 

група/аудиторія 

1.Діагностика 

1.1. Діагностика рівня адаптації студентів 1 

курсу та новоприбулих до навчально-

виховного процесу педагогічного коледжу. 

Вересень – 

жовтень 

до 31.10.2018 

 

Коледж, 

студенти 1 курсу та 

новоприбулі 

 

1.2. Групове діагностування особливостей 

психіки та  розвитку особистості студентів. 

Впродовж навч. 

року 

до 10 числа 

місяця 

Коледж, 

студенти 

1-4 курсів 

1.3. Індивідуальне (поглиблене) діагностування 

психічних особливостей та розвитку 

особистості студента в рамках проведення 

консультацій. 

Впродовж навч. 

року 

 

Коледж, 

студенти 1-4 курсів 

 

1.4. Поглиблене індивідуальне діагностування 

першокурсників з метою вивчення 

особливостей адаптаційного періоду за 

результатами скринінгу,  проведеного на І 

етапі. 

Листопад-

грудень 

 

Коледж, 

студенти 1 курсу. 

новоприбулі 

 

1.5. Діагностика особливостей   міжособистісних 

стосунків та неформальної структури  

студентських колективів коледжу. 

Впродовж навч. 

року 

 

Коледж, студенти 1-4 

курсів 

1.6 Інші види діагностики за запитом чи 

потребою 

Впродовж навч. 

року 

Учасники НВП 

2. Профілактика 

2.1. Психологічний тренінг з метою адаптації до 

навчально-виховного процесу  “Тепер я 

студент педагогічного коледжу”. 

Четвер, 

щотижня по1,5 

год. 

листопад - 

грудень 

Студенти 1 курсу, 

новоприбулі 

2.2. Психологічні заняття із членами  

студентського парламенту з метою 

формування лідерських умінь та здібностей: 

 Лідер і лідерство як запорука успіху. 

 Культура і ціннісні орієнтації лідера. 

 Розвиток лідерських навичок.  

 Ознаки ефективного лідерства. 

Позитивні та негативні сторони 

лідерства.  

 Основи ефективної комунікації лідера. 

 Моральні основи взаємин у команді. 

Протягом н.р. 

1 раз на місяць 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Лютий 

 

 

 

Березень 

Квітень 

Студенти 1-4 курсів – 

члени студентського 

парламенту 
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2.3. Психологічні заняття з метою попередження 

формування адиктивної поведінки студентів  

 Залежності особистості: види, шляхи 

формування. 

 Способи протидії тиску в молодіжному 

середовищі. 

 Як розпізнати інтернетзалежність. 

 Умій сказати «НІ»: формування навичок 

здорового способу  життя». 

Протягом н.р. 

 

Жовтень 

 

Листопад 

 

Лютий 

 

Березень 

Студенти 1-4 курсів 

2.4. Психологічні заняття з метою формування у 

молоді нетерпимого ставлення до 

насильницьких моделей поведінки. 

 Гідність: людська та особиста. 

 Безпека і небезпека у суспільстві для 

юної особистості. 

 Насильство та його прояви у суспільстві. 

 Безпечна освіта. Маски булінгу. 

 Кібербулінг: способи розпізнавання і 

захисту.  

Протягом н.р. 

 

Жовтень 

 

Листопад 

 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Студенти 1-4 курсів 

3.Корекція 

3.1. Психологічні заняття метою корекції 

емоційно-поведінкової сфери особистості 

студента. 

 Оволодіння навичками саморегуляції. 

 Способи переборення тривожності. 

 Опанування агресивних проявів у 

поведінці. 

 Шляхи підвищення самооцінки. 

Протягом н.р. 

 

 

Листопад 

Грудень,травень 

Лютий 

 

Квітень 

Студенти 1-4 курсів 

3.2. Індивідуальні заняття із студентами, які 

потребують психологічної допомоги, 

зокрема, з адиктивною поведінкою, 

акцентуйованими рисами характеру, з числа 

внутрішньо переміщених осіб, із сімей 

учасників АТО та ін. 

Протягом навч. 

року за запитом 

Студенти 1-4 курсів 

3.3. Психологічні заняття з питань  формування 

особистісно-професійної зрілості:  

 Зріла особистість – шлях до успіху у 

майбутній педагогічній діяльності. 

 «Я-концепція» педагога. 

 Життєві цінності майбутніх вчителів. 

 Способи розвитку емпатії. 

 Розвиток педагогічних здібностей. 

Протягом н.р. 

 

Листопад 

 

Грудень 

Лютий 

Квітень 

Травень 

Студенти 

3-4 курсів 

3.4. Виступи перед батьками чи особами, що їх 

замінюють: 

 Особливості адаптації студентів до 

навчально-виховного процесу 

педагогічного коледжу (за результатами 

первинного  діагностичного 

дослідження)». 

 Способи налагодження ефективного 

спілкування з підлітками та ранньою 

юністю. 

Листопад Батьки студентів 1-2 

курсів 

4. Навчальна діяльність 

5.  Консультування 

5.1. Індивідуальні консультації з питань 

 – Адаптації першокурсників та 

новоприбулих до навчально-виховного 

процесу у коледжі (когнітивна, емоційна, 

поведінкова складова). 

 – Психологічний супровід навчальної 

діяльності студента (розвиток пізнавальної 

мотивації, когнітивних умінь). 

Середа, четвер 

протягом навч. 

року за 

індивідуальним 

запитом та/або 

за потребою 

Студенти, 

педагогічний 

колектив, інші 

учасники навчально-

виховного процесу 
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 – Психологічний супровід студента у 

екзаменаційний період. 

 – Робота над самопізнанням, 

самоактуалізацією, самореалізацією 

особистості. 

 – Аналіз та оптимізація взаємодії у 

студентському середовищі. 

 – Аналіз та оптимізація взаємодії у сферах 

«педагог-студент», «педагог-педагог». 

 – Аналіз та оптимізація стосунків у сім’ї. 

 – Консультування студентів,  що 

переживають кризову  життєву ситуацію. 

 – Консультування студентів-сиріт, студентів 

з неповних сімей, студентів-інвалідів, 

студентів, чиї батьки є чи були учасниками 

АТО з питань збереження психічного 

здоров’я. 

 – Консультування викладачів та  керівників 

академічних груп з психологічних 

особливостей навчання, виховання та 

розвитку особистості студентів. 

5.2. Тематика групових консультацій для 

студентів: 

 «Особливості  психічного розвитку або 

поведінки студентів за результатами 

діагностичного дослідження» 

 «Особливості міжособистісних стосунків у 

студентському колективі (за результатами 

діагностики)» 

 «Особливості психологічної адаптації 

першокурсників до навчально-виховного 

процесу педагогічного коледжу (за 

підсумками діагностичного дослідження)» 

Впродовж навч. 

року з 10 по 20 

число місяця 

Студенти 

1-4 курсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Консультування адміністрації з питань 

психологічних особливостей студентів та  

реалізації завдань навчально-виховного 

процесу в коледжі. 

Протягом навч. 

року 

за 

індивідуальним 

запитом 

Адміністрація 

педколеджу 

5.4. Інша тематика консультацій за зверненнями 

та/або за результатами діагностики. 

Протягом навч. 

року 

Учасники НВП 

 

6. Просвіта 

6.1. Тематика психологічних занять з 

керівниками академічних груп та 

вихователями: 

 Допомога соціально - психологічної 

служби у організації навчально-виховного 

процесу із студентами коледжу 

 Особливості адаптації першокурсників до 

навчально-виховного процесу 

педагогічного коледжу 

 Способи формування та згуртування 

студентської групи 

 Особливості виховної роботи з 

«важковиховуваною» групою 

 Профілактика залежної поведінки серед 

студентської молоді 

 Алгоритм дій керівника академічної групи 

з оптимального розв’язання нестандартних 

педагогічних ситуацій 

Протягом н.р. 1 

раз на місяць за 

планом роботи 

методичного 

об’єднання 

керівників акад. 

груп 

Жовтень 

Листопад 

Січень 

 

Лютий 

 

Березень 

 

Квітень 

Керівники  

академічних груп 

коледжу, вихователі 

гуртожитку 
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6.2. Тематика психологічних занять з 

педагогічним колективом: 

 «Пріоритетні напрями роботи психолого-

соціальної служби педагогічного коледжу 

на 2019-2020 навчальний рік» 

 «Особливості психічного розвитку 

студентів підліткового та раннього 

юнацького віку» 

 «Насилля в сім’ї та його вплив на психічний 

розвиток дитини, підлітка, юність»  

 «Психологічний аспект насилля в закладах 

освіти» 

 «Психологічний клімат у колективі 

педагогічного коледжу: діагностика та 

корекція» 

 «Способи мирного розв’язання конфліктів у 

коледжі» 

 «Щастя як базова потреба особистості» 

 «Стрес як ресурс особистісного розвитку» 

 «Компетентності педагога коледжу та 

способи їх розвитку» 

Протягом 

навч.року 

1 раз на місяць 

за планом 

роботи 

психолого-

педагогічного 

семінару 

Вересень 

 

Жовтень 

 

Листопад 

 

Грудень 

 

Січень 

Березень 

 

Квітень 

Травень 

 

Педагогічний 

колектив 

6.3. Участь у роботі педагогічних рад, засіданнях 

методичної ради коледжу з метою 

психологічної просвіти  

Протягом року 

за планом 

педагогічної 

ради та МО 

Педагогічний 

колектив 

7.  Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадськістю) 

7.1. Планування роботи на 2019-2020 навчальний 

рік. 

До 10.09.19 Коледж 

7.2. Аналіз ефективності роботи психологічної 

служби коледжу у 2018-2019 н.р., визначення 

напрямів та завдань роботи служби у 2019-

2020 н.р. 

Серпень – 

вересень 
Коледж 

7.3. Планування  роботи на місяць. До першого 

числа кожного 

місяця 

Коледж 

7.4. Підготовка і розміщення просвітницької 

інформації, рекомендацій на сайті коледжу. 

Протягом 

навч.року 

2 рази в семестр 

Коледж 

7.5. Поповнення бази психологічного 

діагностичного інструментарію. 

Протягом 

навч.року 
Коледж 

7.6. Підготовка аналітичних довідок, висновків, 

рекомендацій, порад студентам, викладачам, 

керівникам академічних груп за 

результатами діагностики і спостережень. 

Протягом  навч.  

року 
Коледж 

7.7. Вивчення фахової літератури. Протягом навч. 

року 
Коледж 

7.8. Підготовка методичних матеріалів, 

діагностичного інструментарію для 

проведення психологічних занять. 

Протягом навч. 

року згідно 

плану 

проведення 

відповідних 

занять 

Коледж 

7.9. Підготовка до виступів на педрадах, 

методичних об’єднаннях, психолого-

педагогічному семінарі тощо. 

Протягом навч. 

року  згідно 

плану 

проведення 

відповідних 

заходів 

Коледж 

7.10. Участь у навчально-методичних семінарах 

практичних психологів району та області. 

Протягом навч. 

року згідно 

листів-

запрошень 

 

7.11. Оформлення та ведення відповідної ділової  

документації практичного психолога. 

Протягом 

навч.року 

Коледж 
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7.12. Підготовка поточної звітності з питань 

професійної діяльності практичного 

психолога. 

Протягом н.р. 

згідно із 

запитами 

директора 

педколеджу 

Коледж 

7.13. Підготовка річного звіту за 2019-2020 н.р. Квітень - 

травень 

 

Коледж 

7.14.  Інші організаційні заходи в межах 

професійної компетенції та відповідно до 

посадових обов’язків  

Протягом 

навч.року на 

запит або за 

потребою 

Коледж 

 

 

План роботи 

соціального педагога Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу  

ім . Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради на 2019-2020 навчальний рік 

№ 

з/п 

Функції по роботі з студентами, 

педпрацівниками, батьками, органами 

держадміністрації та місцевого самоврядування 

Термін проведення 
Де і з ким 

проводиться 

1. Діагностична робота   

1.1 

 

Соціальна паспортизація коледжу, аналіз соціальних 

паспортів академгруп (виявлення 

студентів та сімей соціально вразливих категорій, 

студентів, що потребують посиленої психолого- 

педагогічної уваги). 

Вересень (до 

16.09.18) 
2-3 тиждень січня 

Соціальний педагог 

1.2 Щорічний громадський огляд стану навчання, 

виховання, оздоровлення студентів-сиріт, студентів, 

які залишилися без піклування батьків, студентів-

інвалідів та студентів з проблемних сімей. 

12.09-13.10. Соціальний педагог 

1.3 Відвідування студентів соціально-незахищених  

категорій (або студентів, які потребують посиленої 

психолого- педагогічної уваги) за місцем 

проживання. 

Протягом року за 

запитом або 

потребою 

Соціальний педагог 

1.4 Діагностика потреб студентів з особливими 

освітніми потребами (з особливими потребами 

здоров'я). 

Протягом року Соціальний педагог 

1.5 Діагностична робота (групова) на запит адміністрації 

педколеджу. 

Продовж року, на 

запит 

Соціальний педагог, 

група 

педпрацівників 

1.6 Діагностична робота (індивідуальна) на запит 

студентів, батьків, викладачів. 

Продовж року, на 

запит 

Соціальний педагог, 

студенти, батьки, 

викладачі 

1.7 Діагностика та супровід студентів першокурсників у 

період адаптації. 

Продовж року Соціальний 

педагог, І-ий курс 

2. Консультативна робота   

2.1 Консультативна робота з дезадаптованими 

студентами. 

Протягом року Студенти І курсу, 

новоприбулі 

2.2 Консультації студентів, батьків та викладачів із 

питань труднощів у взаєминах, проблем у поведінці. 

Протягом року, на 

запит 

Студенти, батьки та 

викладачі 

2.3 Консультації для батьків із питань соціальної 

адаптації студентів до навчання у ВНЗ. 

І семестр Батьки 
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2.4 Індивідуальні консультації з питань: 

- Налагодження конструктивних стосунків між 

мешканцями гуртожитку; 

- Особливості спілкування з людьми, які побували 

в зоні АТО; 

- Організація побуту та навчання в умовах 

педагогічного коледжу. 

Протягом року за 

графіком роботи 

Студенти, 

педагогічний 

колектив, інші 

учасники 

навчально- 

виховного процесу 

2.5 Групові консультації з питань:   

2.5.1. Тематика групових консультацій для керівників 

академгруп та вихователів гуртожитку: 

- Правила поведінки на мітингах, ходах, 

демонстраціях; 

- Навички безконфліктного спілкування студентів. 

Протягом року Керівники 

академгруп 

3. Захисна робота   

3.1. Забезпечення норм охорони та захисту прав дітей та 

підлітків, представлення їх інтересів у різноманітних 

інстанціях. 

Протягом 

навчального року за 

потребою 

Соціальний педагог 

3.2 Співпраця зі службою у справах дітей Корсунь- 

Шевченківської районної ради, відділом 

кримінальної міліції у справах дітей з питань захисту 

прав та законних інтересів дітей та підлітків. 

Протягом 

навчального року за 

потребою 

Соціальний педагог 

4. Профілактична робота   

4.1 Здійснення цільового соц-пед. супроводу. Протягом року  

4.2 Антиалкогольна та анти тютюнова просвіта. жовтень Соціальний 

педагог, студенти 1-

4 курсів 

4.3 Профілактика та надання педагогічної допомоги 

студентам, які потерпають від насильства в родині і 

поза нею. Залучення фахівців суміжних служб, 

громадських вихователів до проведення круглого 

столу на тему: «Насильство над дітьми в сім' ї». 

Протягом року 

(постійно) 

листопад 

Соціальний 

педагог, 

психолог, 

адміністрація 

4.4 Сформувати навички здорового способу життя в 

студентів та негативного ставлення до наркотичних 

речовин, алкоголю, паління. До Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом, організувати виставку плакатів 

«Попереджений, значить, озброєний» та корекційно-

виховне заняття «Профілактика ВІЛ\СНІДу» та 

«Твоє майбутнє». 

Постійно 01.12.18 

Соціальний 

педагог, курсові 

керівники студенти 

1-4 курси 

4.5 До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом 

провести виставку плакатів та малюнків на 

профілактичну тематику: «Туберкульоз проблема 

сучасності». 

Березень Соціальний 

педагог, студенти 1-

4 курси 

4.6 Проведення заходів, направлених на протидію 

торгівлі людьми. 

Квітень Соціальний 

педагог, студенти 1-

4 курси 

4.7 В рамках місячника здорового способу життя: - 

Виставка малюнків «Я хочу бути здоровим», «Яким 

я бачу життя без куріння» до Всесвітнього Дня 

відмови від куріння. 

Листопад Соціальний 

педагог, студенти 1-

4 курси 

4.8 Попередження та профілактика негативних явищ в 

студентському та, в т.ч. жорстокого поводження, 

правопорушень, вживання психотропних речовин, 

торгівлі людьми (дітьми), порушення прав людини 

(дитини), а саме: 

- Торгівля людьми; 

- Наркотичні речовини - чинник загрози для життя 

та здоров'я людини; 

- Насильство: про це варто знати... 

Протягом року  
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4.9 Здійснення соціально-педагогічного супроводу 

навчального процесу 

Протягом 

навчального року 

Усі учасники 

навчально-

виховного 

процесу 

4.10 Послуги, спрямовані на задоволення соціальних 

потреб студентів 

За потребою Соціальний 

педагог, студенти 

4.11 Соціально-педагогічний патронаж соціально 

незахищених категорій студентів. Відвідування 

студентів в гуртожитку та на приватних квартирах 

під час навчання. 

Протягом року Соціальний 

педагог, студенти 

4.12 До всесвітнього дня соціальної справедливості: - 

засідання круглого столу «Гендерна рівність». 

лютий Соціальний 

педагог, Студенти 

1курсів, курс кер. 

5. Соціально-перетворювальна робота   

5.1 Здійснення соціально-педагогічного супроводу 

навчального процесу. 

Протягом 

навчального року 

Усі учасники 

навчально-

виховного 

процесу 

5.2 Послуги, спрямовані на задоволення соціальних 

потреб студентів. 

За потребою Соціальний 

педагог, студенти 

5.3 Соціально-педагогічний патронаж соціально 

незахищених категорій студентів. Відвідування 

студентів в гуртожитку та на приватних 

квартирах під час навчання. 

Протягом року Соціальний 

педагог, студенти 

відповідних 

категорій 

6. Соціально-педагогічна просвіта та навчальна 

діяльність 

  

6.1 Участь у роботі педагогічної ради коледжу 

(підготовка питань до розгляду, виступ). 

Постійно Викладацький 

колектив, соц. пед. 

6.2 Виступ на батьківських зборах студентів 1 курсу  

щодо адаптації першокурсників до нових умов 

проживання та умов коледжу. 

Листопад Викладацький 

колектив, соц. пед., 

батьки 

6.3 Бесіди для студентів: І півріччя Соціальний 

педагог, 
 «Вчимося спілкуватись» Жовтень психолог, студенти 

1 -4 
 «Проблеми підліткового віку, шляхи їх Листопад курсів 
 вирішення» 

«Жорстокість підлітків, причини та їх 

Грудень  

 подолання».   

6.4 Заходи , щодо відзначення Міжнародного дня 

інвалідів і акція: «Поспішай творити добро». 

Грудень Соціальний 

педагог, психолог 

6.5 День толерантності. Листопад Соціальний педагог 

7. Організаційна робота. Зв'язки з громадськістю   

7.1 Забезпечення дотримання норм законодавства щодо 

організації безоплатного харчування студентів 

пільгових категорій. 

вересень Студенти пільгових 

категорій 

7.2 Оформлення та поновлення документації щодо 

соціально-педагогічного супроводу навчально- 

виховного процесу. 

вересень, 

протягом 

навчального року 

Соціальний  

педагог 

7.3 Розробка діагностичного інструментарію, 

оформлення наочностей та роздаткового матеріалу 

для проведення заходів профілактичного та 

просвітницького характеру. 

протягом 

навчального року за 

потребою 

Соціальний  

педагог 

7.4 Участь в обласних заходах для соціальних педагогів 

навчальних закладів. 

За запрошенням 

Черкаського 

обласного ЦППСР 

Соціальний 

 педагог 

7.5 Організація співпраці зі спеціалістами служби у 

справах дітей Корсунь-Шевченківської районної 

державної адміністрації, громадських організацій. 

Протягом 

навчального року 

Соціальний  

педагог 
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7.6 Методичне об'єднання «Підведення підсумків 

діяльності у 2016-2017н.р.» 

травень Соціальний  

педагог 

7.7 Інші організаційні заходи в межах професійної 

компетенції та відповідно до посадових обов'язків 

(на запит або за потребою). 

Протягом року Соціальний  

педагог 

7.8 Волонтерська допомога міським центрам соціальних 

служб для молоді: 

- до Дня захисту дітей; 

- профілактичні заходи боротьби зі СНІДом; 

- в роботі з людьми з обмеженими можливостями. 

 

 

1.06.2019р. 

1.12.2019р. 

3.12.2019р. 

Соціальний  

педагог 

7.9 Спільні заходи з товариством Червоного Хреста 

«Місячник милосердя». 

Грудень Соціальний  

педагог 

7.10 Спільні дії зі службою у справах неповнолітніх 

стосовно роботи зі студентами схильними до 

правопорушень та неблагополучними сім'ями. 

Постійно Соціальний  

педагог 

7.11 Співпраця з лікарями наркодиспансеру, гінекологом. Постійно Соціальний  

педагог 

7.12 Робота з пенсіонерами, ветеранами педагогічної 

праці. 

Травень Соціальний 

педагог, профком, 

ветерани 

7.13 Взяти участь у Всеукраїнській акції «Серце до 

серця» в школах міста. 

Квітень Соціальний  

педагог 

7.14 Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Грудень Соціальний  

педагог 

 
 

План роботи 
з охорони праці та БЖ на 2019-2020 навчальний рік 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Строки 

виконання 

Відповідальний 

 за виконання 

1   

Підготувати проект наказу "Про призначення 

відповідальних за роботу з охорони праці та БЖ в 2019-

2020 н.р." 

До 

20.08.2019р. 

Ткаченко М.І. 

Колісник О.І. 

2  
Взяти участь у роботі комісії з  атестації навчальних  

кабінетів, лабораторій, майстерень та спортивного залу. 

Серпень 

 2019 р. 

Ткаченко М.І. 

Колісник О.І. 

3  

Взяти участь у роботі комісії з  прийому кабінетів, 

навчальних майстерень, спортивних залів та гуртожитків 

на предмет готовності їх до нового навчального року. 

До 

29.08.2019р. -«- 

4  
Взяти участь у  роботі комісії з оцінювання  знань з правил 

електробезпеки для працівників коледжу. 

До 

17.09.2019р. 
-«- 

5  

Підготувати наказ "Про порядок проведення 

диспансерного огляду підлітків 2000-2004 р.р. народження 

та проконтролювати його належне виконання. 

Вересень 

 2019р. 

Керівник 

фізвиховання. 

6  

Підготувати необхідні матеріали на замовлення 

студентських квитків для студентів 1-4 курсів коледжу на 

2019-2020 рр. 

Вересень  

2019 р. 

Кольякова О.В. 

Зав. відділеннями 

7  

Перевірити стан виконання приписів органів державного 

нагляду, які надійшли в коледж в літній період поточного 

року 

Жовтень  

2019 р. 

Ткаченко М.І. 

Колісник О.І. 

8  

Перевірити стан ведення журналів реєстрації інструктажів 

з питань охорони праці і БЖ в усіх структурних 

підрозділах коледжу. 

Жовтень  

2019р. -«- 

9  

Вивчати постанови, розпорядження, накази керівних 

органів, методичні нормативні та інші керівні матеріали з 

охорони праці, що надійшли в коледж в літній період 

поточного року. 

Жовтень  

2019р. 
-«- 

10  
Взяти участь в роботі комісії з  перевірки  готовності 

газових котелень коледжу до роботи в новому 

опалювальному сезоні. 

Жовтень  

2019р. -«- 
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11  
Взяти участь в роботі комісії на предмет готовності 

приміщень коледжу до роботи в осінньо-зимовий період. 

Жовтень  

2019р. 
-«- 

12  

Перевірити наявність та повноту інструкції з питань 

охорони праці та БЖ в усіх структурних підрозділах 

коледжу. 

Жовтень  

2019р. -«- 

13  
Надати методичну допомогу новопризначеним зав. 

кабінетами у оновленні інструкцій з охорони праці та БЖ. 

Жовтень 

 2019р. 
-«- 

14  

Огляд навчальних кабінетів, майстерень, гуртожитків та 

виробничих приміщень з питань виконання вимог охорони 

праці. 

Постійно Ткаченко М.І. 

Колісник О.І. 

15  

Перевірити наявність документів встановленої форми про 

перевірку електроустановок і всієї електромережі 

(заземлення, опір, ізоляція). 

Жовтень 

2019р. 

Ткаченко М.І. 

Колісник О.І.. 

16  

Перевірити стан забезпеченості працівників коледжу 

індивідуальними засобами захисту, лікувально-

профілактичного харчування, миючими засобами, 

організацією питного режиму. 

Листопад  

2019р. 
-«- 

17  
Перевірити стан пожежної безпеки і засобів пожежогасіння 

у навчальних приміщеннях та гуртожитках коледжу. 

Листопад  

2019р. -«- 

18  

Підготувати матеріали на попереднє замовлення дипломів 

для випускників 2020 р. 

Листопад - 

грудень 

2019р. 

Кольякова О.В. 

Зав. відділеннями 

19  
Підготувати статистичний звіт коледжу з питань охорони 

праці. 

Січень  

2020р. 

Ткаченко М.І. 

Колісник О.І. 

20  

Підготувати наказ про закріплення машин та обладнання з 

підвищеною небезпекою (транспортні засоби, котли, 

токарні верстати, деревообробні верстати та ін.) за 

працівниками коледжу. 

Січень  

2020р. 

Ткаченко М.І. 

Власенко І.О.  

21  
Підготувати наказ «Про створення експертної комісії з  

атестації робочих місць та оцінки  умов праці» 

Січень  

2020 р. 

Рибченко С.М. 

Ткаченко М.І. 

22  

Провести навчання з безпеки життєдіяльності, цивільного 

захисту та охорони праці з новоприбулими  працівниками 

коледжу. 

Січень  

2020р. 

  Ткаченко М.І. 

Рибченко С.М.  

23  

Надати допомогу комісії з питань охорони праці коледжу в 

складанні поточних і річних планів роботи, у вивченні 

нових нормативних документів з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. 

Протягом 

навчального 

періоду 

Ткаченко М.І. 

Колісник О.І. 

24  

Забезпечувати працюючих оновленими інструкціями з 

охорони праці нового зразка згідно існуючих вимог 

НПАОП. 

-«- Ткаченко М.І. 

Колісник О.І. 

25  

Надавати методичну допомогу працівникам структурних 

підрозділів коледжу в розробленні заходів з питань 

охорони праці. 

При потребі 

протягом  

навч. року 

 

-«- 

26  
Проводити вступний інструктаж з охорони праці та БЖ з 

новоприбулими працівниками та студентами. 

Постійно -«- 

27  

Перевірити наявність і систематизувати необхідну 

документацію з охорони праці у всіх структурних 

підрозділах згідно вимог НПАОП. 

Лютий  

2020р. -«- 

28  
Поповнити куточок з питань охорони праці в навчально-

методичному кабінеті коледжу. 

Березень 

 2020р. -«- 

29  
Підготувати наказ про проведення працівниками 

щорічного медичного огляду. 

Березень 

 2020р. 
Рибченко С.М. 

Ткаченко М.І. 

30  

Перевірити наявність санітарних книжок працівників та 

повноту і вчасність проходження ними медичних 

обстежень. 

Березень - 

квітень 2020р. 

Ткаченко М.І. 

Колісник О.І. 

31  
Направити замовлення на виготовлення документів про 

освіту для студентів ІІ курсів та випускників 2020 року 

Квітень  

2020 р. 

Кольякова О.В. 

Зав. відділеннями 
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1. Взяти участь у роботі комісії з прийому готовності 

майстерень до нового навчального року 

Серпень Лутай В.І. 

Лисенко С.В. 

Сопільняк С.В. 

Засипка В.А. 

2. Провести інструктаж з охорони праці для викладачів 

навчальних майстерень із заповненням відповідних 

журналів і протоколів 

Вересень Власенко І.О. 

3. Визначити режим роботи майстерень та встановити 

графіки зайнятості приміщень 

Вересень Лутай В.І. 

Лисенко С.В. 

Сопільняк С.В. 

Засипка В.А. 

4. Перевірити навчальні майстерні на предмет 

протипожежної безпеки, наявність засобів пожежогасіння, 

їх справність, наявність планів евакуації з приміщень тощо 

Вересень Ткаченко М.І. 

Власенко І.О. 

Лутай В.І. 

Лисенко С.В. 

Сопільняк С.В. 

Засипка В.А. 

5. Зібрати замовлення на вироби та затвердити перелік робіт, 

які будуть виконуватись під час виробничої практики 

Вересень Лисенко С.В. 

Засипка В.А. 

6. Направити заявку в електролабораторію 

«Райагропроменерго» на заміри параметрів електромережі 

та заземлень 

Вересень Власенко І.О. 

7. Провести вимірювання опору розтікання на заземлювачах, 

перевірку ізоляції силової та освітлювальної мережі, 

перевірку повного опору петлі фаза-нуль та оформити 

протоколи вимірювань 

Жовтень Власенко І.О. 

Черній І.В. 

8. Перевірити готовність приміщень майстерень до роботи в 

осінньо-зимовий період, провести ущільнення вікон та 

дверей 

Жовтень Власенко І.О. 

Лутай В.І. 

Лисенко С.В. 

Сопільняк С.В. 

Засипка В.А. 

9. Здійснити огляд навчальних майстерень на предмет 

виконання вимог з охорони праці 

Листопад Ткаченко М.І. 

Власенко І.О. 

10. Своєчасно поповнювати аптечки з надання першої 

долікарської допомоги 

Щоквартально Кириленко 

Л.В. 

11. Забезпечити навчальні майстерні засобами прибирання, 

миючими засобами згідно з нормами 

Щоквартально Власенко І.О. 

Таран Л.М. 

12. Перевірити стан обладнання та періодичність технічного 

обслуговування верстатів та механізмів 

Грудень Власенко І.О. 

Лисенко С.В. 

Сопільняк С.В. 

Засипка В.А. 

13. Провести інвентаризацію матеріальних цінностей, що 

знаходяться в майстернях та підготувати до списання 

морально застаріле та фізично зношене обладнання, 

інструменти 

Грудень Власенко І.О. 

Лисенко С.В. 

Сопільняк С.В. 

Засипка В.А. 

32  

Взяти участь в роботі комісії з  перевірки  стану і 

правильності експлуатації будівель і споруд та підготовки 

до ремонтних робіт. 

Червень  

2020р. 

Ткаченко М.І. 

Колісник О.І. 

Власенко І.О 

Домініченко С.М. 

33  
Підготувати наказ "Про організацію ремонтних робіт в 

літній період 2020 року". 

-«- Власенко І.О. 

Ткаченко М.І. 

34  

Підготувати пам’ятки  про Правила  поведінки і дії 

населення при повені, паводку.  Проводити щомісячний 

контроль з даного питання серед студентів та працівників 

коледжу. 

Вересень-

грудень, січень-

червень 

Колісник О.І. 

Ткаченко М.І. 

Керівники 

академгруп 

План роботи  

навчальних майстерень на 2019-2020 рік 
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14. При потребі поновити інструкції з охорони праці по роботі 

в навчальних майстернях на наступний рік 

Грудень Ткаченко М.І. 

Навчально- 

методичний 

каб 

15. Провести інструктаж з охорони праці з викладачами 

навчальних майстерень в зв'язку з початком другого 

семестру 

Згідно журналу Ткаченко М.І. 

Колісник О.І. 

16. Поновити угоди з торговими організаціями на предмет 

придбання інструментів, матеріалів та запчастин для 

потреб навчальних майстерень 

Січень Власенко І.О. 

17. Перевірити та поновити застережні та інформаційні написи 

на електрообладнанні 

Січень Власенко І.О. 

18. Скласти списки працівників педколеджу на предмет 

присвоєння ІІ та І групи допуску з електробезпеки 

Травень Власенко І.О. 

19. Підготувати наказ про створення екзаменаційної комісії з  

присвоєння групи допуску з електробезпеки працівникам 

коледжу 

Травень Ткаченко М.І. 

20. Провести навчання та атестувати працівників педколеджу 

на предмет присвоєння групи допуску з електробезпеки. 

Згідно з журналом перевірки знань заповнити та роздати 

посвідчення 

Травень Ткаченко М.І.  

Комісія 

21. Спільно із заступником директора з АГР спланувати об'єм 

робіт у навчальних майстернях під час ремонту в літній 

період 

Червень Ткаченко М.І. 

22. Провести ремонт у навчальних майстернях та допоміжних 

приміщеннях 

Липень – 

        серпень 

Власенко І.О. 

Лутай В.І. 

Лисенко С.В. 

Сопільняк С.В. 

Засипка В.А. 

 

План роботи 

по працевлаштуванню студентів та випускників  

на 2019 - 2020 н.р. 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

1 Скласти та затвердити план роботи на 2019-2020 н.р. Вересень 2019р. Холодняк М.В. 

2 Скласти тристоронні угоди з випускниками 2019р. Вересень- 

жовтень 

2019р. 

 Холодняк М.В. 

Луценко Л.С. 

3 Підготувати інформацію щодо працевлаштування  

випускників 2019р.  

Жовтень 

2019р. 

Холодняк М.В. 

4 Підготувати і провести збори випускників 2019 р. з 

питання  ознайомлення з Постановою від 22 серпня 

1996р. №992 «Про порядок працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів, підготовка 

яких здійснювалась за державним замовленням». 

Листопад- 

грудень 

2019р. 

Холодняк М.В. 

5 Провести попереднє анкетування випускників 2020 р. 

з метою виявлення їх намірів щодо подальшого 

навчання в ВНЗ. 

Листопад – 

грудень 

2020 р. 

Холодняк М.В. 

6 Провести анкетування випускників 2020 р. з метою 

виявлення їх намірів щодо подальшого 

працевлаштування за обраною професією. 

Грудень 

2020 р. 

Холодняк М.В. 

7 Надати рекомендації випускникам 2020 р., 

скоординувавши їхні дії під час зимових канікул 

щодо відвідування відділів освіти за місцем 

постійного проживання з метою можливого 

подальшого працевлаштування. 

Грудень 

2019 р. 

Холодняк М.В. 

8 Підготувати й роздати випускникам «Картки 

випускника». 

Грудень 

2019р. 

Холодняк М.В. 

9 Підготувати на педраду питання: «Виконання плану 

випуску і явка молодих спеціалістів за призначенням 

на роботу. Основні завдання з працевлаштування 

Грудень 

2019 р. 

Холодняк М.В. 
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випускників 2019 року». 

10 Підготувати й відіслати листи завідуючим 

районними відділами освіти з метою вивчення 

потреби в кадрах. 

Січень 

2020р. 

Холодняк М.В. 

11 Провести повторне анкетування випускників  2020 р. 

з метою виявлення їх намірів щодо майбутнього 

навчання та працевлаштування. 

Січень 

2020р. 

Холодняк М.В. 

12 Проводити індивідуальні консультації випускників 

щодо порядку працевлаштування. 

постійно Холодняк М.В. 

13 Повідомити районні відділи освіти про випускників 

коледжу, які проживають в цих районах. 

Лютий 

2020 р. 

Холодняк М.В. 

14 Сформувати базу даних місць працевлаштування 

майбутніх випускників.  

Лютий 

2020 р. 

Холодняк М.В. 

15 Зібрати інформацію й провести порівняльний аналіз 

працевлаштування випускників 2016,2017.2018 рр. з 

метою вивчення цього питання й покращення та 

планування профорієнтаційної роботи в 

майбутньому. 

Лютий 

2020 р. 

Холодняк 

М.В.керівники 

випускних 

академгруп/ 

16 Вивчити замовлення Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації для заміщення вакантних посад 

у 2020 р. 

Березень 

2020 р. 

Холодняк М.В. 

17 Ознайомити майбутніх випускників з нормативними 

документами щодо працевлаштування, з правами та 

обов’язками молодого спеціаліста. 

Березень 

2020 р. 

Холодняк М.В. 

18. Ознайомити майбутніх випускників з порядком і 

умовами укладання тристоронніх договорів. 

Квітень   

2020 р. 

Холодняк М.В. 

19. Організувати  зустрічі студентів випускних курсів з 

представниками ВНЗ. 

Травень   

2020 р. 

Холодняк М.В. 

20. Провести анкетування випускників з метою 

підтримання з ними зворотного зв’язку для 

отримання інформації про реальні місця їхнього 

працевлаштування. 

Травень   

2020 р. 

Холодняк М.В. 

21. Регулярно викладати на сайті коледжу інформацію 

профорієнтаційного змісту. 

постійно Холодняк М.В. 

22. Надати допомогу випускникам в оформленні 

документів. 

Червень   

2020 р. 

Холодняк М.В. 

23 Розробити й розповсюдити серед керівників 

академ.груп рекомендації щодо профорієнтації 

студентів в академ.групах 

Червень   

2020 р. 

Холодняк М.В. 

24. Підготувати інформацію щодо подальшого навчання  

та працевлаштування випускників коледжу  2020 

року.  

Серпень  

2020 р. 

Холодняк М.В. 

 
ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту   на 2019-2020 рік 

№ 

п/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 
Виконавець 

1 2 3 4 

1. Довести до керівників структурних підрозділів 

Положення про функціональну підсистему «Освіта і 

наука України» єдиної державної системи запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації, затвердженого 

наказом начальника цивільного захисту МОНУ № 814 від 

03.09.2009 року. Провести навчально-методичний 

семінар керівників підрозділів, на якому: 

- підвести підсумки проведеної роботи щодо 

підготовки персоналу Корсунь-Шевченківського 

педагогічного коледжу ім.Т.Г.Шевченка з цивільного 

захисту в 2018-2019 н. р.; 

- довести завдання з удосконалення системи 

цивільного захисту коледжу на 2019-2020 н.р.; 

- скласти план роботи з розвитку і удосконалення 

вересень Семененко Л.М.,  

Власенко І.О. 

Томіленко Є.О. 
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цивільного захисту коледжу на 2019-2020 н.р.; 

довести організацію навчання з ЦЗ учасникам навчально-

виховного процесу, працівникам і невоєнізованим 

формуванням в 2019-2020 році . 

    

2. Провести уточнення планів цивільного захисту: 

 - план дій щодо захисту персоналу Корсунь-

Шевченківського педагогічного коледжу 

ім.Т.Г.Шевченка у випадку виникнення надзвичайних 

ситуацій;  

- план переводу з мирного на військовий стан;  

- план дій невоєнізованих формувань;  

- план роботи евакуаційної комісії. 

 

вересень 

 

 

жовтень 

лютий квітень 

Семененко Л.М. 

Томіленко Є.О. 

Тарасенко Л.Л. 

3. Скласти план - розклад занять з цивільного захисту 

відповідно до Типової програми, затвердженої наказом 

МОНУ №27 від 17.01.2002 року: 

- з невоєнізованими формуваннями; 

- з учасниками навчально-виховного процесу. 

серпень Томіленко Є.О. 

4. Уточнити список осіб педколеджу, які мають 

навчатися на курсах цивільного захисту в поточному році 

та підготувати наказ директора про організацію навчання 

з цивільного захисту в педколеджі у 2019-2020 році. 

вересень Семененко Л.М., 

Томіленко Є.О. 

5. Скласти план та підготувати до перевірки захисні 

споруди, цокольні поверхні споруд, що знаходяться на 

території коледжу. 

Скласти план усунення недоліків виявлених 

перевіркою. 

квітень Власенко І.О., 

Томіленко Є.О. 

6. Проводити роботу з накопичення матеріальних 

резервів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. 

постійно Власенко І.О., 

Ткаченко М.І. 

Томіленко Є.О. 

7. Погодити з міським відділом з НС питання 

забезпечення автомобільною технікою підвезення засобів 

індивідуального захисту із складів НЗ при проведені 

заходів евакуації. 

травень Семененко Л.М., 

Власенко І.О. 

Томіленко Є.О. 

8. Уточнити план заходів щодо проведення евакуації, 

переміщення та розміщення особового складу 

педколеджу. 

жовтень 

листопад 

Семененко Л.М., 

Томіленко Є.О. 

Ткаченко М.І. 

9. Доводити  вимоги  МОНУ з цивільного захисту до 

структурних підрозділів, удосконалювати навчально - 

виховну роботу з питань цивільного захисту. 

постійно Томіленко О.Є. 

10. Вжити заходів щодо  фінансування та придбання 

засобів індивідуального захисту, медичних засобів у 

2019-2020 році. 

грудень Томіленко Є.О. 

Луценко Л.С. 

Кириленко Л.В. 

11. Проводити уточнення особового складу педколеджу. 1 раз в квартал Томіленко Є.О. 

12. Провести заняття з особовим складом: 

- диспетчерської служби; 

- оповіщення і зв'язку; 

- аварійно-рятувальної ланки; 

- ланки пожежогасіння; 

- ланки охорони громадського порядку; 

- санітарної дружини. 

березень 

жовтень 

Томіленко Є.О. 

13. Проводити роботу в структурних підрозділах: 

їдальні, гуртожитках, навчальних корпусах стосовно 

недопущення інфекційних захворювань серед студентів і 

працівників: 

- приготування їжі; 

- порядок утримання м'ясних і рибних продуктів; 

- медичний контроль працівників їдальні; 

- утримання місць загального користування; 

- санітарно - гігієнічний режим і особиста гігієна 

постійно Кириленко Л.В. 
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студентів. 

14. Керівникам структурних підрозділів разом із 

службою з охорони праці і нагляду за спорудами 

провести інструктажі серед студентів з правил поведінки 

на воді, на льоду, дорожнього руху, пічного опалення 

тощо. 

вересень травень Семененко Л.М. 

Семоненко Н.О. 

Томіленко Є.О. 

Репетій П.П. 

Ткаченко М.І. 

керівники 

академ.груп 

15. Підготувати і надіслати звіт в управління освіти і 

науки Черкаської облдержадміністрації щодо виконання 

заходів із цивільного захисту в 2019-2020 н.р. 

До 10.01.19 Томіленко Є.О. 

16. Підготувати і надіслати в управління освіти і науки 

Черкаської облдержадміністрації пропозиції щодо 

планування заходів з підготовки функціональної 

підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної 

системи цивільного захисту в 2019-2020 навчальному 

році. 

До 01.09. 2020 

року 

Томіленко Є.О. 

 

 

План роботи 

бібліотеки Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім. Т.Г.Шевченка 

на 2019-2020 н.р. 

 

Мета і основні напрями роботи бібліотеки 
1. Бібліотека – ланка навчально-виховного процесу у коледжі, яка здійснює бібліотечно-інформаційне, 

культурно-просвітницьке забезпечення навчально - виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний 

час. Головною метою діяльності бібліотеки є: популяризація книг серед студентів, формування їх 

світогляду, допомога студентам в задоволенні особистих інтересів, потреб, запитів. Сьогодення 

надиктовує коледжу нову модель бібліотеки, вимагає наповнення її новим змістом, виділяє пріоритетні 

напрямки функціонування. Серед них – підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, 

виховної, пізнавальної, інтелектуальної функції бібліотеки, які включають найповніше інформаційне 

забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги студентам і 

викладачам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу.   

2.Основні завдання бібліотеки на 2019--2020 навчальний рік:  

• інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу в засвоєнні програмних та 

факультативних знань;  

• виховання інформаційної культури студентів;  

• поєднання традиційних та інноваційних бібліотечних послуг; 

 • оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачами;  

• забезпечення оптимальних умов для збереження книжкового фонду.  

3.  Масова  робота    бібліотеки. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ 

І. Вивчення, інформування та задоволення  читацьких потреб на книжку та інформацію. 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

1 Координаційна робота з директором коледжу та 

заступниками директора щодо обговорення навчальних 

програм, визначення наявності науково - популярної 

літератури в фонді для навчального процесу 

Вересень 
 

Працівники 

бібліотеки 

 

2 Звірити читацькі формуляри зі списками студентів по групах Вересень Працівники 

бібліотеки 

3 Систематична робота з попередження і ліквідації читацької 

заборгованості: 

 а) контроль за своєчасним поверненням літератури; 

 б) передача списків студентів боржників в учбову частину; 

 в) інформування про заборгованість працівників 

Протягом  

року 

Працівники 

бібліотеки 

4. Проведення комплексу заходів щодо групової видачі учбової 

літератури для студентів перших курсів: 

 - підготовка комплектів підручників та розподілу їх за 

групами; 

 - складання графіків обслуговування студентів; 

Вересень 

Протягом 

року 

 

Працівники 

бібліотеки 
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 - проведення запису користувачів до бібліотеки, 

ознайомлення їх з правилами користування та технікою 

обслуговування; 

 - використання нетрадиційних і нових форм та методів 

масової роботи: книговидачі, книжкові виставки, огляди 

літератури, бесіди, огляди;  

- залучення читачів до участі в роботі бібліотеки. 

 

II. Науково-бібліографічне та інформаційне забезпечення користувачів. 

Довідково-бібліографічна робота буде спрямована на вивчення інформаційних потреб користувачів 

відповідно до їх запитів, дослідження попиту на інформаційно- бібліографічні послуги здійснюватиметься 

за такими напрямами:  

- проведення відкритих переглядів нових надходжень; 

 - складання бібліографічних списків нових надходжень літератури; 

 - надання консультативної та тематичних довідок. 

 

1. Систематично здійснювати поточне комплектування 

бібліотечного фонду. 

Протягом 

року 

Працівники 

бібліотеки 

2. Систематично вести облік бібліотечного фонду -«-«- -«-«- 
3. Вивчення складу і використання бібліотечного фонду -«-«- -«-«- 
4 Популяризація та вивчення бібліотечного фонду -«-«- -«-«- 
5 Створення оптимальних умов зберігання -«-«- -«-«- 

 

III. Робота з фондом підручників 

№  Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Організація виставок «Нові надходження» Протягом 

року 

Працівники 

бібліотеки 

2. Вилучати і списувати застарілі підручники, оформити 

надходження нових та отриманих замість  загублених 
-«-«- -«-«- 

3. Організувати збір підручників в кінці року. -«-«- -«-«- 
 

IV Масові заходи з популяризації літератури 

Перелік тематичних виставок. 

 Постійно діючі: 

- І є держава Україна, і є її невтрачений народ. 

- Нові надходження 

- Рідний край гордість моя. 

- Освіта - дорога до успіху 

- Бережімо, шануймо рідну мову - цей невмирущий голос України. 

- Мудрець і вчитель  з Сахнівки. 

- Нехай слава твоя в учнях множиться роками… 

 

Протягом 

року 

 

Працівники 

бібліотеки 

 Книжкові виставки:   

 - « Синьо – жовтий символ України» - (день Державного прапора 

України ) 
22.08 

Савицька P.B. 

Ненько Л. Є. 

 - « Живи і міцній, Українська державо!»- ( до Дня незалежності 

України. ) 
23.08 

Працівники 

бібліотеки 

 - « Знання -  це скарб, а книга – ключ до нього» - 

( День знань) 
29.08 Савицька P.B. 

 -« Освіта громадян – міцна опора держави» - 

 ( до  Міжнародного дня грамотності) 
05. 09. 

Працівники 

бібліотеки 

 -« Зачинатель нової української літератури» - 

(250 років від дня народження І. В. Котляревського) 
09.09. 

Працівники 

бібліотеки 

 -« Україна спортивна» -( до Міжнародного дня фізкультури і 

спорту) 
10.09 

Працівники 

бібліотеки 

 - « Життя дається один раз» - (Міжнародний день Миру) 21.09 Савицька P.B. 

 -« Україна – земля героїчного народу » -  (до Дня партизанської 

слави) 
19.09 Ненько Л. Є. 

 -« Книгу читай – розуму набирай »- 

( до Всеукраїнського дня бібліотек) 
30.09 

Працівники 

бібліотеки 

 -« Музика в потоці часу »- ( до Міжнародного Дня музики)  01.10 Ненько Л.Є. 

 - «Освіта через усе життя» - ( до Всесвітнього Дня учителів) 04.10 Савицька P.B. 

 -« Слава козацька не вмре, не загине »-(до дня Українського 13.10 Працівники 
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козацтва,Дня захисника України та свята Покрови Пресвятої 

Богородиці) 

 

 

бібліотеки 

 « Допоки пам'ять в серці не згасає »-  (до Дня визволення України 

від німецько-фашистських загарбників) 
28.10 Ненько Л. Є. 

 -« Одна у мова і пісня батьків…» -  (до Дня української писемності 

та мови) 
08.11 

Працівники 

бібліотеки 

 -« Чародій сміху» - (130- років від дня народження 

 О. Вишні) 
13.11 бібліотекар 

 -« Толерантність - запорука людяності »-  

( До Міжнародного дня толерантності) 
15.11 

бібліотекар 

 

 -« Гідний студент -  майбутнє країни »- 

 ( до дня студента) 
15.11 Савицька P.B. 

 - «Голодомор – наша печаль і скорбота »- 

( до Дня пам’яті жертв голодомору) 
22.11 Ненько Л. Є. 

 -« Червона стрічка - символ боротьби зі СНІДом»- 

 ( До Дня боротьби зі СНІДом) 
29.11 

бібліотекар 

 

 -« Волонтер: людина честі »-( Міжнародний день волонтерів) 05.12 Савицька P.B. 

 - «На варті нашої безпеки »- (до Дня Збройних Сил України) 06.12 бібліотекар 

 -« Перед законом усі рівні »-( до Міжнародного дня прав людини) 10.12 бібліотекар 

 - « Чайна симфонія насолоди та здоров’я» - (до Міжнародного Дня 

чаю) 
16.12 

Працівники 

бібліотеки 

 - Цикл січневих народних свят «Мереживо зимових свят» -( Новий 

рік, Різдво Христове, свято Василя, Водохреща) 
03.01 

Працівники 

бібліотеки 

 - « Соборна – значить єдина» - (до Дня Соборності) 22.01 Ненько Л.Є. 

 -« Голокост-шрам на серці людства »- (Міжнародний день пам’яті 

жертв  Голокосту ) 
27.01 Савицька P.B. 

 -« Крути: і сум, і біль, і вічна слава» -(День пам’яті героїв Крут) 29.01 бібліотекар 

 -« Сонячний класик дитячої казки» -(до 90 річчя від дня 

народження В. З. Нестайка) 
30.01 бібліотекар 

 -« Ціна чужої війни »- (до Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав)  
14.02 

Працівники 

бібліотеки 

 -« Там де гриміли бої »- (до Корсунь - Шевченківської битви) 17.02 Бібліотекар 

 -« Герої  нашої доби» -(День героїв Небесної Сотні) 20.02 Савицька Р.В. 

 -« Мова - це наша світлиця, вона як добірне зерно »- (до 

Міжнародного дня рідної мови) 
21.02 Ненько Л. Є. 

 -« Славетні жінки України »- (до Міжнародного жіночого дня) 06.03 Бібліотекар 

 -« Іду душею до Тараса »- (до дня народження Т. Г. Шевченка) 
09.03 

Працівники 

бібліотеки 

 -« Поезія – це завжди неповторність» - ( 90 років від дня 

народження Ліни Костенко) 
19.03 

Працівники 

бібліотеки 

 -« Здоров’я – найцінніший скарб» - (до Всесвітнього дня здоров’я) 07.04 Савицька Р. В. 

 -« Не руйнуй гармонії земної» - (День Довкілля. Всесвітній день 

землі) 
20.04 

Працівники 

бібліотеки 

 -« Живий плач мертвої зони » - (День Чорнобильської трагедії) 23.04 Бібліотекар 

 -« Пам’ятати за ради майбутнього » - (Дні пам’яті та примирення) 07.05 Ненько Л. Є. 

 -« Я вдячний Богові за маму » - (До Дня матері ) 11.05 Бібліотекар 

 -« Скарб від далеких предків» - (День слов’янської писемності і 

культури ) 

 

23.05 Савицька Р. В. 

 -« Життя без паління » - 

 (до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням. 
29.05 Бібліотекар 

 -« Дитинства яскравого мить» - ( до Міжнародного дня захисту 

дітей ) 
01.06 

Працівники 

бібліотеки 

 -« Конституція - оберіг нашої держави» - ( до Дня Конституції) 26.06 Бібліотекар 

 Правове виховання.   

 Бібліографічний огляд « Єднаймося заради миру» -  (до 

Міжнародного дня миру) 
19.09 Бібліотекар 

 Бібліографічний огляд « Правовий статус людини» - 

 (до Міжнародного дня прав людини) 
11.12 Бібліотекар 

 Радіогазета « Освіта громадян – міцна опора держави» - (до 

Міжнародного дня грамотності) 
05.09 

Працівники 

бібліотеки 

 Бесіда « Оберіг нашої державності» - 26.06 Бібліотекар 
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 (до Дня Конституції) 

 Екологічне виховання.   

 Радіогазета « Не руйнуйте гармонії земної» - (День Довкілля. 

Всесвітній день землі) 
20.04 Ненько Л. Є. 

 Екологічна година « Біль Чорнобиля з роками не згасає» - (день 

Чорнобильської трагедії) 
23.04 Савицька Р. В. 

 Родинно – сімейне виховання.   

 Радіогазета « Я вдячний Богові за маму» -  

(до дня матері) 
11.05 

Працівники 

бібліотеки 

 Бібліографічний огляд « Дитинства яскравого мить» - (до 

Міжнародного дня захисту дітей) 
01.06 Бібліотекар 

   Бесіда -« Здоров’я – найцінніший скарб» -  

(до Всесвітнього дня здоров’я) 
07.04 

Працівники 

бібліотеки 

 Зустрічі у літературній вітальні з місцевими поетами Протягом 

року 

Працівники 

бібліотеки 

 Військово–патріотичне виховання.   

   Радіогазета -« Україна – земля героїчного народу » -  (до Дня 

партизанської слави) 
19.09 Ненько Л. Є. 

 Радіогазета – « Шляхом мужності і слави» - (до Дня Українського 

козацтва, Дня захисника України та свята Покрови Пресвятої 

Богородиці) 

13.10 Савицька Р. В. 

  Бесіда -« Голокост-шрам на серці людства »- (Міжнародний день 

пам’яті жертв  Голокосту ) 
27.01 Бібліотекар 

 Історичний  екскурс «Бій під Крутами – героїчна сторінка історії» -  

(День пам’яті героїв Крут) 
29.01 

Працівники 

бібліотеки 

  Книжкова виставка -« Ціна чужої війни »-  (до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав) 
14.02 Бібліотекар 

 Бібліографічний огляд -« Герої  нашої доби» - 

(День героїв Небесної Сотні) 
20.02 Бібліотекар 

 Книжкова виставка -« Пам’ятати за ради майбутнього» - (Дні 

пам’яті та примирення) 
07.05 Ненько Л. Є. 

 Радіогазети.   

 « Освіта громадян – міцна опора держави» - 

 (до Міжнародного дня грамотності) 05.09 
Працівники 

бібліотеки 

  « Україна – земля героїчного народу » -  

 (до Дня партизанської слави) 19.09 Ненько Л. Є. 

  « Не руйнуйте гармонії земної» - (День Довкілля. Всесвітній день 

землі) 
20.04 Ненько Л. Є. 

  « Я вдячний Богові за маму» - (до дня матері) 11.05 бібліотекар 

 « Чарівний світ поезії» -(до Всесвітнього дня поезії) 19.03 Бібліотекар 

  « Шляхом мужності і слави» - (до Дня Українського козацтва,Дня 

захисника України та свята Покрови Пресвятої Богородиці) 
13.10 Савицька Р. В. 

 « Одна у мова і пісня батьків…» - (до Дня української писемності та 

мови) 
08.11 

Працівники 

бібліотеки 

 « Мова - це наша світлиця, вона,  як добірне зерно »- 

 (до Міжнародного дня рідної мови) 
21.02 Ненько Л. Є. 

  « Соборна – значить єдина» - (до Дня Соборності) 22.01 Бібліотекар 

 Виховні години.   

  День читання - «Відкриваючи  книгу – відкриваєш  світ»  Вересень Бібліотекар 

 «А над світом українська вишивка цвіте!»  Березень Бібліотекар 

 Взяти   участь у проведенні  виховних годин Протягом 

року 

Працівники 

бібліотеки 

 Окремо будуть проведені масові заходи  згідно літературного 

календаря. 

Протягом 

року 

Працівники 

бібліотеки 

 

V. Взаємодія бібліотеки з педагогічними працівниками. 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 Інформаційне забезпечення викладачів новинками літератури, що 

надійшли в бібліотеку: 

      - інформація про надходження нових підручників,          

програмової літератури, літератури з позакласного читання, 

Протягом 

року 

Працівники 

бібліотеки 
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методичної та нової педагогічної літератури; 

 - проведення «Дня інформації» для викладачів 

2 Спільна робота бібліотеки та педколективу щодо збереження 

фонду підручників: 

 - перспективне замовлення підручників;  

- робота з ліквідації заборгованості підручників; 

 - проведення бесід зі студентами про збереження підручників 

Протягом 

року 

Працівники 

бібліотеки 

3 - Перегляд  виставок. Протягом 

року 

Працівники 

бібліотеки 

4 Надавати допомогу керівникам груп, активам груп у підборі 

матеріалу до проведення тематичних виховних годин. 

Протягом 

року 

Працівники 

бібліотеки 

 

VI. Організаційно - методична робота. 

1 Скласти річний план роботи бібліотеки на 2019-2020 навчальний 

рік 

Серпень Працівники 

Бібліотеки 

2 Постійно підвищувати свій професійний рівень шляхом 

відвідування семінарів; ознайомлення з професійною 

літературою.   

Протягом 

року 

Працівники 

бібліотеки 

3 Оформлення  передплати  на газети та журнали  для бібліотеки . Листопад Бібліотекар 

4 Активно працювати над реставрацією книг та періодичних 

видань. 

У разі 

потреби 

Працівники 

бібліотеки 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи         ____________       С.М.Рибченко 

Заступник директора з виховної роботи             ____________       Л.Л.Тарасенко 

Завідувач  виробничої практики                      ____________               Н.О.Семоненко 

Завідувач   відділенням                                        ____________               Т.О.Власенко 

Завідувач   відділенням                                        ____________                 П.П.Репетій 

Завідувач  навчально-методичного кабінету      ____________                Г.М.Якименко 

 


