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Звіт   
про проведену виховну роботу   

в 2009-2010 
навчальному році   

 
За період з 1 вересня по 30 червня 2009-2010 н.р. у коледжі були проведені наступні заходи: 

 

№ з/п Проведений захід, його форма Термін 
проведення Результативність Відповідальний 

 
І .Організаційна робота 

 

1.  

Ознайомлення студентів з Положенням про ХПТК ОНПУ, 
Правилами внутрішнього розпорядку навчального накладу 
та гуртожитків, наказом МОНУ № 161 „Про організацію 
навчального процесу у ВНЗ”. Положення про семестрові та 
перевідні оцінки. 

Вересень 
Ознайомлення було проведено на загальних 
зборах студентів відділень, гуртожитків, 
виховних годинах навчальних груп 

Заступник 
директора з 

ГОВР, завідувачі 
відділень, класні 
керівники. 

2.  
Проведено інструктажі з безпеки життєдіяльності (планові, 
позапланові). Протягом  

року 

Журнал інструктажів ведуться класними 
керівниками, вихователями гуртожитків, 
завідувачами кабінетів, лабораторіями під 

Заступник 
директора з 

ГОВР, інженер з 



особистий підпис кожного студента.  охорони праці, 
кл. керівники 

ІІ. Участь у обласних та міських нарадах з питань виховання студентської молоді 
 

3. Нарада заступників директора з ГОВР  вищих навчальних 
закладів 1-2  рівнів  акредитації Квітень 

На базі культ. освітнього училища. Участь у 
психологічному тренінгу «Мрія як творчий 
пошук» та засіданні дискусійного клубу «Чорне 
та біле» 

Заступник 
директора з 
ГОВР 

4. Засідання координаційної ради служби у справах дітей 
Суворовської районної у місті Херсоні ради  

Листопад, 
Квітень 

Обговорювалися питання дитячої  
безпритульності та без оглядності, проведення 
превентивних заходів, робота з сім’ями, які 
опинилися у кризових ситуаціях. У засіданні 
брали участь представники студентського 
самоврядування коледжу. 

Заступник 
директора з 
ГОВР, 
соціальний 
педагог 

ІІІ. Соціальна робота 
 

5. 

Складаний реєстр осіб пільгових категорій студентів:   
  - діти-сироти, які знаходяться під опікою; 
- сироти на повному державному забезпеченні; 
- інваліди-дитинства; 
- діти, що постраждали внаслідок аварій на ЧАЕС. 
- діти з малозабезпечених сімей. 

Вересень , 
Протягом 

               року 

Станом на 30.06.10р.: 
- діти-сироти, які знаходяться під опікою –  
- 2 особи; 
- сироти на повному державному забезпеченні - 
- 17 осіб; 
- інваліди-дитинства-16 осіб; 
- діти, які постраждали внаслідок аварій на 
ЧАЕС –  6  осіб. 

Заступник 
директора з 
ГОВР, 

соціальний 
педагог 

6. 

Складані соціальні паспорти навчальних  груп . 
 
 
 
 

Жовтень 

Класний керівник кожної навчальної групи 
заповнив відповідний соціальний паспорт групи. 
Соціальні паспорти заступником  директора з 
ГОВР, соціальним  педагогом  двічі на рік  Зміни 
у статистиці вносяться за необхідністю у 
соціальний паспорт коледжу.  

Заступник 
директора з 
ГОВР, кл. 
керівники, 
соціальний 
педагог 

7. 

Складено  соціальний  паспорт  коледжу . 
 

Січень-червень 

Складено 
- електронний та паперовий банк даних про 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування (вказані всі документи що 
засвідчують певний статус ); 
- Проведено аналіз щодо кількості студентів 
пільгових категорій за останні п’ять навчальних 

Заступник 
директора з 
ГОВР, 

соціальний 
педагог 



років; 
- розроблені діаграми кількісного складу осіб 
пільгових категорій,які навчаються у коледжі та 
на відділеннях; 
-  розроблені діаграми стосовно соціального 
паспорту коледжу(з багатодітних  сімей  - 21 
особа; у неповних сім’ях проживають – 181 
особа; напівсироти – 65 осіб; студенти,які 
проживають на квартирах – 80 осіб; мешканці 
гуртожитку 185 осіб, група ризику – 43 особи - 
3,7%) 

8. 
Розроблені картки індивідуального 
спостереження(корекції:осіб пільгових категорій, групи 
ризику) 

лютий 
Картки заповнює соціальний педагог Соціальний 

педагог 

9. 

Проведено роботу щодо постановки студентів-сиріт на облік 
для отримання соціального житла  

Квітень-червень 

Велося  відповідне листування (збір документів)з 
установами,які займаються постановкою на облік 
для отримання соціального житла. Відповідна 
робота проводилася паралельно по чотирьом 
студентам-сиротам.  На запит міської  
прокуратури  зібрані матеріали щодо наявності 
житла та майна у студентів-сиріт 

Заступник 
директора з 
ГОВР, 

соціальний 
педагог 

10. 

Складені реєстри: 
 - відрахованих у 2009-2010 навчальному році студентів; 
- реєстр студентів,які знаходяться у академічній відпустці 
 - реєстр групи ризику кожного відділення, коледжу  

Лютий-червень 

Відповідно до реєстрів: 
 - відраховано з зазначенням причини 
відрахування 69 осіб ; 
 - в академічній відпустці  знаходиться 10 осіб; 

соціальний 
педагог 

11. 

На допомогу класним керівникам зібрані матеріали, 
розроблені анкети соціального  опитування студентів, 
стосовно здорового способу життя та профілактики 
протиправної поведінки  

Березень-червень 

Вказані матеріали можуть бути використані під 
час виховних годин класними керівниками 
навчальних груп, вихователями гуртожитків 

соціальний 
педагог 

12. 

Залучено до роботи у клубах за інтересами студентів 
девіантної поведінки Протягом року  

У клубах займаються 22 студенти групи ризику, з 
них активними учасниками діяльності клубів є  9 
осіб. Інші беруть участь у роботі клубів не 
систематично. 

Соціальний 
педагог ,класні 
керівники  

13. 

Організовано роботу соціально-педагогічної підтримки 
«Довіра» 

Протягом року 

Надавалась консультативна допомога студентам 
та їх батькам у вирішенні проблем стосовно сім’ї 
, навчання, міжособистісних стосунків та 
збереження психічного здоров’я студентської 
молоді. 

Заступник 
директора з 
ГОВР, 

соціальний 
педагог 



14. 

Проведено зустріч з представниками служби у справах дітей 
зі студентами групи ризику. Квітень  

Представники служби Суворовського району 
міста Херсону роз’яснили студентам наслідки 
протиправної поведінки, навели приклади  та 
ознайомили з і змінами у цивільному кодексі  

соціальний 
педагог 

ІV. Позанавчальна діяльність відповідно до пріоритетних напрямів виховної роботи 
 

1.  Формування національної свідомості, патріотичне, сімейно-родинне виховання 
15. Проведені тематичні виховні години під гаслом 

  „Є в нас родина – вся наша Україна ”:  
- Моя сім`я,моя родина,в житті і долі України; 
- ХПТК – історичний розвиток, досягнення, перспективи; 
- Літопис ОНПУ в обличчях, цифрах, фактах; 
- Державні символи України: Історія і сучасність;   
- "Духовні та національні скарбниці українців ”; 
-  Народні символи України; 
- "Рідна мова – життя духовного основа 

 
 

Вересень 
Жовтень 
Листопад 
Грудень 
Травень 

 
 
Серед груп І-ІV курсів. 
Серед груп І- ІІІ курсів. 
Серед груп ІІІ –ІV курсів. 
Серед груп І- ІІ курсів. 
Серед груп ІІІ –ІV курсів. 
Серед груп І- ІІ курсів 
Серед груп І –ІІІ курсів. 

Заступник 
директора з 
ГОВР, голова 
циклов. комісії кл 
керівників, кл. 
керівники 

навчальних груп.

16. Участь у міських та районних мітингах, акціях:  
 - до дня визволення Херсона від фашистських загарбників;  
-  «забуттю не підлягає»  (до дня пам’яті жертв голодомору) 
- до 300 років заснування Камянської Січі (екскурсійна 
подорож до села Республіканець Бериславського району) 
вивчення історії та національних традицій рідного краю, 
екскурсія «Херсонська фортеця», відвідання музею 

 
Жовтень 
Листопад 

 
Березень 

 
Листопад 

 
 

У заходах брали участь навчальні групи:  
151, 161, 132, 131, 121, 171 
161, 132, 131, 121, 241 
261, 241,361 
161,151,291 
371,391,232,321 
452, 421, 411 
 
Усі навчальні групи І-го курсу 

Заступник 
директора з 
ГОВР, кл. 
керівники, 
викладачі 
соціальних 
дисциплін 

17. Проведено виховні заходи до дня вшанування пам’яті жертв 
голодомору «Розгойдані дзвони пам’яті. Забуттю не 
підлягають»: 
- участь у міській Скорботній ході до пам’ятника жертвам 
голодомору; 
- акція «Запали свічку пам’яті». 
 

 
 
 

Листопад 

 
 
 
Усі навчальні групи І-ІІ курсу 

викладачі 
соціальних 
дисциплін, кл. 
керівники  



18. Проведені виховні заходи присвячені 65 річниці визволення 
України від німецько-фашистської навали: 
- Виховні голини в групах «Збережемо пам'ять про подвиг; 
- виготовлено «Книгу пам’яті» (пошуково-дослідницька 
робота про учасників Великої Вітчизняної війни) 
- Фестиваль солдатської пісні   
- покладання квітів до могили Невідомого солдату; 

 
 

Травень 

 
 
Серед груп І-ІV курсів. 
 
 
Кращі студенти груп І-ІІ курсів 

Заступник 
директора з 
ГОВР, кл. 
керівники, 

викладачі комісії 
соціальних 
дисциплін 

 
2. Громадянське, морально-правове, превентивне виховання. Формування правової культури та право свідомості 

 
19. Проведені тематичні виховні години під гаслом „Від прав 

дитини до обов’язків громадянина ”:   
- Держава, Право, Закон; 
- Небезпека конфліктних ситуацій. Шляхи їх вирішення. 
- Закон і неповнолітній.  
- Ризикована поведінка. Як діяти у ситуації ризику; 
- Правові і моральні норми сучасного суспільства.  
- Злочин і його ознака; 
- Проблема торгівлі людьми в сучасному суспільстві. 
- Симптоми та ознаки насильства. Як уникнути насильства. 
- Тероризм. Як  зберегти життя у сучасному світі. 
- Твоє життя-твій вибір. 
-  Україна: вибори 2010 

 
 

Протягом року 

Відповідно до плану виховної  роботи групи 
 
Серед груп І – ІV курсів  
Серед груп І – ІІ курсів  
 
Серед груп І – ІІІ курсів  
Серед груп І – ІІ курсів  
Серед груп І-ІІ курсів 
Серед груп ІІ – ІІІ курсів 
Серед груп ІІ – ІV курсів 
Серед груп ІІІ – ІV курсів 
Серед груп І – ІV курсів 
Серед груп ІІІ – ІV курсів 
 

 
Заступник 
директора з 

ГОВР, викладачі 
соціальних 
дисциплін, 
соціальний 
педагог, 

кл. керівники  

20.   Проведено анкетування:  
- "Студентська молодь: цінності і пріоритети"; 
- "Молодь і протиправна поведінка";  
- "Світоглядні орієнтації молоді". 

 
Лютий 
Березень 
Квітень 

Серед груп І – ІV курсів 
 

Кл. керівники 
навчальних 
груп, викладачі 
соціальних 
дисциплін 

3.  Пропаганда та формування  здорового способу життя 



21. Проведені тематичні виховні години під гаслом „Твоє 
здоров‘я  - в твоїх руках ”, „Молодь та держава – за здорове 
майбутнє ”: 
- Бесіди: „Здоровим бути модно ”, „Шкідливі звички та їх 
вплив на здоров‘я людини ”, „Наркоманія – знак біди ”,  
«Скажи палінню :НІ» 

Вересень-
травень 

Серед груп І-ІV курсів. 
Відповідно до плану виховної  роботи групи 
 

Соціальний 
педагог,   
викладач 
медичної 
підготовки. 

22. Організовано постійно діючу виставку студентських 
тематичних стінгазет: „Молодь обирає  здоровий спосіб 
життя!”.  

Протягом 
року 

Виставка діє у холі головного навчального 
корпусу  
Тематичні газети представили 30  навчальних 
груп. 

Соціальний 
педагог, кл. 
керівники 

23. Перегляд інформаційно-пізнавальних документальних 
фільмів щодо важливості здорового способу життя: „Все про 
наркотики ”, „Небезпека алкоголізму та наркоманії» Листопад, 

Квітень 

Перегляд відеофільмів відбувався в актовій залі, 
читальній залі та комп’ютерних класах. Фільми з 
подальшим обговоренням  переглянули 38 % 
студентів  

Голова цикл. 
комісії 

 кл. керівників, 
викладач 
медичної 
підготовки. 

24. Організовано постійно діючу виставку інформаційно-
популярної та періодичної літератури „Ми – за здоровий 
спосіб життя!” 

Протягом 
року 

Виставка діє у читальній залі бібліотеки 
 

Завідувач 
бібліотеки 

25. Організовано зістріч з з президентом української філії 
міжнародного руху «Нарконон»  М. Грибановою 

грудень 

В рамках зустрічі проведено лекцію «Правда про 
наркотики » на якій були присутні 260 
осіб(мешканці гуртожитків та студенти групи 
ризику) 

Заступник 
директора з 
ГОВР, 

соціальний 
педагог 

4. Організація студентського самоврядування 
26. Організовано святкові заходи  до Дня вчителя,  Дня 

збройних сил України, Дня Перемоги, Дня матері та Дня 
родини: 
- Проведені святкові концертні програми; 
- Випущено поздоровчі стінгазети; 
 

Жовтень Святкові програми відбувалися в актовій залі 
коледжу або біля головного корпусу, в яких брали 
участь студенти І-ІV курсів.  Концертні  програми 
готували  активісти  студентського  клубу 
«Дебют»  

Голова студради 
коледжу, 
художній 
керівник 

27. Організовано й проведено виставки, ярмарки, конкурси: 
- Виставка студентських робіт „З Україною в серці” 
- Виставки  рослинних композицій до Дня вчителя, Дня 
Перемоги 
- Конкурс-реклама спеціальності „Моя спеціальність – моя 
гордість” 
- Конкурс презентацій спеціальностей . 

 
 

Протягом 
року 

На виставці – ярмарку були представлені понад 
50 зразків декоративно-прикладного мистецтва, 
виготовлених власними руками студентів. 
Кращі роботи представили групи: 
161,121,108,131,241,281,271,332,261,291 

Голова студради 
коледжу, голови 

студрад 
відділень 



28. Організовано акції милосердя : 
- „Вшануймо працю ветерана -  педагога!”; 
- „Вшануймо подвиг ветерана війни! ” ; 
 
 
 
 
-„Збери подарунки дітям сиротам від Святого Миколая” 

Протягом 
року 

Студради груп відвідали, поздоровили 40 
ветеранів ВВв та праці, колишніх працівників 
ХПТК. Ветерани були запрошені на перегляд 
святкової програми «Пісні війни – пісні 
Перемоги» до обласного музично-драматичного 
театру. Подія висвітлювалась в новинах на сайті 
коледжу. 
Студенти зібрали дитячі книги, шкільне 
приладдя, іграшки для вихованців школи-
інтернату №1 міста Херсона.  

Заступник 
директора з 
ГОВР Голови 
студрад 
відділень, 
соціальний 
педагог  

29. Організовані й проведені виставки-конкурси поздоровчих, 
тематичних стінгазет до знаменних та пам’ятних дат: дня 
знань, посвяти у студенти; дня студента; новорічних та 
різдвяних свят; дня закоханих; міжнародного дня рідної 
мови; дня захисника Вітчизни; міжнародного жіночого дня.  

Вересень – 
березень 

Кращі стінгазети представили групи № 
151,112,132,131,161,171,181,191,241,251,351,361, 
281,271,391, 331. Кращі газети передано до 
музею навчального закладу.  

Голова студради 
коледжу, голови 

студрад 
відділень. 

30. Проведені акції „Зона опікування та „Чисті четверги”: 

Вересень - 
червень 

Здійснювалось впорядкування прилеглої території 
коледжу та закріплених ділянок,  аудиторій та 
кабінетів 

Голова студради  
коледжу, голови 

студрад 
відділень, 
старости груп 

31. Проведено соціологічне опитування «Твоє ставлення до 
шкідливих звичок» Квітень 

Результати опитування були представлені на 
педагогічній раді у вигляді презентацій 

Голова 
студ.ради 
коледжу, 
соц..педагог 

32. Участь у благодійних акціях Товариства Червоного Хреста 
- збір миючих засобів для хворих на туберкульоз; 
- розповсюдження марок товариства. 

Травень, 
червень 

Марки розповсюджено у всіх групах I-III курсів 
на загальну суму 1300 гривень 

Моціальний 
педагог,голова 
студради 
коледжу 

33. Участь у святкових урочистостях вручення дипломів  
"Випускник 2010" 

Червень 

Святкові програми були підготовлені кл. 
керівниками випускних груп та активістами худ. 
самодіяльності відділень. 

Зав. відділень, 
кл. керівники, 
художній 
керівник. 

5. Художньо-естетичне виховання. Розвиток творчих здібностей 
34. Проведені екскурсії до музеїв міста: 

- краєзнавчого, художнього, літературного музею  ім. Бориса 
Лавреньова. 

Вересень-
березень 

Екскурсії відвідали групи І-ІІ курсу,мешканці 
гуртожитку. 

Кл. керівники 



35. Проведені екскурсії до бібліотек:  
- обласної бібліотеки ім. О. Гончара, дитячої обласної 
бібліотеки;  

Жовтень, 
грудень 

Екскурсію відвідали групи № 161, 111, 132, 
151,181, 261, 241, 291 ,мешканці гуртожитку 

Завідувач 
бібліотекою, кл. 
керівники  

36. Відвідали академконцерт класичної музики студентів 
музичного училища м. Херсона.   

Березень Концерт відвідали студенти 291, 261 груп. Кл. керівники, 
худ. керівник. 

37. Перегляд святкової концертної програми «Пісні війни – 
Пісні Перемоги» обласного музично-драматичного театру 
ім. М. Куліша. 

Травень Виставу відвідали студенти І- ІV курсів. Всього 
програму переглянуло близько  600 осіб. 
Студенти пільгових категорій відвідали театр 
безкоштовно. 

Заступник 
директора з 
ГОВР, кл. 
керівники, 
соц.педагог 

38. Проведені святкові поздововчі програми : 
-Посвята у студенти ; 
-до Дня вчителя; 
-Дня Перемоги. 

Протягом 
року 

Концертні     програми    готували       активісти 
студентського клубу «Дебют» 

художній 
керівник, 

активісти клубу 
«Дебют» 

39. Відвідали концерт класичної музики за участю оркестру 
„Гілея” обласної філармонії. 

жовтень Концерт  відбувався у актовій залі колежу для 
груп I курсу. 
Студенти пільгових категорій відвідали театр 
безкоштовно. 

Заступник 
директора з ГОВР

                             ІV. Позанавчальна діяльність студентів у клубах за інтересами 
                                    У коледжі організовано роботу 16 клубів в яких займається понад 673 студенти.  Результативністю роботи клубів є активна участь 
студентів у проведенні тижнів спеціальностей та навчальних дисциплін, днів відкритих дверей, святкових, тематичних програмах до календарних дат; 

участь у олімпіадах, конкурсах на рівні коледжу, міста, області і країни 
40. Загальноосвітній напрям:  

- літературний клуб „Обрії”; 
- математичний клуб „Розумники і розумниці”; 
- клуб природничих дисциплін „Шукачі нового”;  
- клуб правових знань „Феміда”; 
- клуб любителів англійської мови ,,Golden club”; 
- клуб розвитку художньої творчості ,, Дебют” 
- краєзнавчий клуб ,,Джерело” 
. клуб «Еколог» 

Вересень-
травень 

Роботою клубу охоплено:  
45 студентів І – ІІ курсів; 
20 студентів І – ІІ курсів; 
30 студентів І – ІІ курсів; 
18 студентів ІІІ – ІV курсів; 
30 студентів ІІ – ІІІ курсів;          
26   студентів І – ІV курсів; 
22  студент І – ІІ курсів; 
15 студентів II - IV курсів. 
Всього: 106 студент 

Заступник 
директора з 
ГОВР, голови 
циклових 
комісій, 

керівники клубів



41. Фаховий напрям:  
- клуб „Електрик”; 
- клуб „Алгоритм”; 
- „Бізнес - клуб”; 
- клуб цифрової техніки „Імпульс”; 
- сучасний секретар-референт; 
- клуб технічної творчості „Металість”. 
- клуб «Аналітик» 
- клуб «Автомобіліст» 

Вересень-
травень 

Діяльністю клубів охоплено:  
14  студентів ІІ – ІV курсів; 
20 студентів ІІ – ІV курсів; 
15 студентів ІІ – ІІІ курсів; 
15 студентів ІІ – ІІІ курсів; 
16 студентів   ІІ – ІІІ курсів;  
15 студентів   ІІІ – ІV курсів;  
27 студентів ІІ-ІІІ курсів; 
20 студентів ІІ – IV курсів. 
Всього: 142 студентів                                                                                                                          

Заступник 
директора з 
ГОВР, голови 
циклових 
комісій, 

керівники клубів

42. Спортивний клуб „Ровесник” в якому працюють секції: 
футбол; баскетбол, волейбол, легка атлетика, шахи, 
настільний теніс 

Вересень-
березень 

В спортивних секціях клубу займаються 325 
студентів коледжу. 
За навчальний рік активісти клубу нагороджені 27 
грамотами за призові місця у змаганнях на рівні 
міста та області серед ВНЗ I-II рівнів акредитації. 

Керівник клубу, 
викладачі 

фіз..виховання 

43. Організовано виставки "Технічна творчість 2009-2010", фото 
звіти діяльності клубів. 

Жовтень, 
Травень, 
Червень 

Виставки організовано до днів відкритих дверей з 
метою ознайомлення гостей коледжу зі 
студентською технічною творчістю. 

Керівники 
клубів. 

V. Діяльність  циклової комісії класних керівників 
44. Ведення журналів класних керівників, журналів –

інструктажів з БЖД, соціальних паспортів груп. 
 

Постійно Журнали ведуться відповідно до визначених 
зразків, перевіряються головою циклової комісії 
кл. керівників, завідувачами відділень, 
заступником директора з ГОВР. 

 

Голова  
циклової комісії 
кл. керівників, 
кл. керівники 



45. Педагогічна рада «Особистісно-орієнтоване виховання як один з 
основних факторів підвищення  якості освіти молодшого 
спеціаліста та бакалавра» 
1. Особистісно-орієнтоване виховання - пріоритетний напрям 
формування гармонійно розвиненої особистості молодшого 
спеціаліста та бакалавра. 
 2.Особистісно-орієнтований аспект навчально-  виховного 
процесу в коледжі. . 
3. Психолого-педагогічний підхід ефективного впливу на 
особистість.    
 4. Соціальна адаптація студентів як передумова  формування 
освітньо-професійних компетенцій. 
 
 
 

Квітень З доповідями виступили : Боберська І.В., Наумкина 
О.В., Литвиненко Т.О., Шапошников С.П.. 
Доповіді супроводжувались відповідними 
презентаціями використовуючи сучасні 
мультимедійні технології. 
 

Заступник 
директора з 
ГОВР , 
Голова  

циклової комісії 
кл. керівників 

 

46. Проведені відкриті виховні години: 
-  Попередження насильства в сім’ї  
-  Видатні люди Херсонщини 
- Смертна кара:  за чи проти 
- На руїнах храму душі 
-  Сім чудес України 
- Здоров’я - це все. А без здоров’я все – ніщо  
 

Протягом 
року 

 
Відьохіна А.С. група  
Рибкін А.В. група 212  
Притула Л.М. група 432 
Аблова Г.В. група 161 
Матвієнко Т.В. група 151 
Шкарбуль О.В. група 232 

Голова  
циклової комісії 
кл. керівників, 
класні керівники

47. Організовано навчання для класних керівників щодо 
проведення автоматизованих  психодіагностичнних методик 
вивчення особистості: 
- методика Айзенка (вивчення темпераменту); 
- ОПГ (Показник професійної придатності); 
- КОС (вивчення комунікативних особливостей). 
 
 
 

Листопад 
 
 

В продовж 3-х днів були організовані відповідні 
заняття в яких взяли участь 27 класних керівників. 
Результати зазначених тестувань можуть бути 
використані при написанні якісних характеристик 
на студентів навчальних груп. 

Голова  
циклової комісії 
кл. керівників 



48. Участь у засіданні школи молодого викладача «Особливості 
здійснення виховної роботи у ХПТУ ОНПУ», «Роль 
класного керівника у системі виховної роботи коледжу». 

Травень З доповідями виступили : Боберська І.В., 
Шапошников С.П.. та пояснили молодим 
викладачам основні етапи  та принципи 
організації виховного процесу, рівні здійснення 
виховної роботи у коледжі та пріоритетні напрями 
виховання. Ознайомлено з посадовою інструкцією 
класних керівників, їх основними правами та 
обов’язками. 
 

Заступник 
директора з 
ГОВР 

49. Проведено автоматизоване тестування студентів І-ІІ курсів 
за психо-діагностичними  методиками вивчення особистості 
(Айзенка, КОС, ОПГ). 

Протягом 
року 

Результати тестувань надали змогу класним 
керівникам  на якісному рівні проводити виховну 
роботу у групі. 
З певними результатами тестувань були 
ознайомлені батьки студентів.  

Голова ЦК 
кл.керівників, 
соц..педагог 

50. Проведена профорієнтаційна робота серед учнівської молоді 
міста та області 

Вересень - 
Червень 

Мета: реклама навчального закладу та 
запрошення до навчання на відділення 
довузівської підготовки, майбутнього вступу до 
коледжу. 

Голова 
циклових 
комісій 

кл. керівників, 
кл. керівники 

51.  Поповнення електронного банку методично-виховного 
комплексу класного керівника  

Протягом 
року 

Банк містить матеріали методичних розробок, 
психолого-педагогічних тестів, сценарії 
позанавчальних заходів відповідно до 
пріоритетних напрямів виховної роботи, 
розроблених та складених кл. керівниками 
коледжу.  

Голова 
циклових 
комісій 

кл. керівників 
 

52. Проведено відкриту виховну годину «Сила слова» 
викладачем  технічного коледжу Тернопільського технічного 
державного університету. 

Червень У рамках акції єднаймо Україну з метою обміну 
досвідом, виховну годину провела викладач спец. 
дисциплін Недошитко Л.М. Вих.година 
відбувалась у читальній залі бібліотеки. Присутні: 
мешканці гуртожитку, активісти студ.ради 
коледжу, викладачі соц..гуманітарних дисциплін 

Заступник 
директора з 
ГОВР 

 VI. Культурно-просвітницька робота бібліотеки  
 1. Масові форми інформування користувачів 

53. -Бібліотечний урок «Про бібліотеку замовте слово»                                                                         
 

Вересень Захід присвячений Дню Всеукраїнських бібліотек 
 

Зав. бібліотеки 



54.. Віртуальна подорож-презентація «По заповідникам та 
національним паркам України та США» ; 

Березень 
 

Проведення на базі ХОНБ ім. Олеся Гончара у 
рамках тижня англійської мови у відділі 
іноземної літератури. У подорожі брали участь 
25 студентів – членів клубу знавців іноземної 
мови «Golden Club»    

Зав. бібліотеки, 
викладачі 

іноземної мови 

55. Проведено огляд « Інновації у викладанні іноземних мов в 
навчальних закладах »; 

Березень 
 

Оформлено книжково-ілюстративну виставку та 
проведено огляд для викладачів іноземних мов 

Зав. бібліотеки, 
викладачі 

іноземної мови 
56. -Презентація  каталогу сайтів в Інтернеті за темою «Херсон та 

його інфраструктура»; 
Вересень 

 
У рамках тижня соціально-гуманітарних 
дисциплін відвідали наукову бібліотеку  
О.Гончара,де відбулась презентація. 

Зав. Бібліотеки, 
голова ЦК 
соц.гуманітар. 
дисциплін 

57. Бібліотечний урок: екскурсія мешканців  гуртожитку№2  до 
бібліотеки-філії №6 м. Херсона 

Грудень 
 

В екскурсії взяли участь 30 мешканців 
гуртожитку№2  

Співробітники 
бібліотеки 

58. Огляд літератури «Його дума, його пісня не вмре, не 
загине…» (до Шевченківських днів) 

Березень 
 

Проведення у рамках тижня соціально-
гуманітарних дисциплін бібліографічного огляду 
літератури . Виставку переглянули студенти І-ІІ 
курсів 

Співробітники 
бібліотеки 

59. -Бібліоподорож «У країні точних наук»( до Дня математики); 
 

Березень 
 

У заході брали участь студенти 131,132 групи Співробітник 
бібліотеки 

60. -Бібліоподорож «Аз і Буки правової науки» »( до  
Міжнародного дня прав людини); 
 

Березень 
 

У заході брали участь студенти 112,171 групи Співробітник 
бібліотеки 

61. - Книжкова виставка «Технічне обслуговування і ремонт 
сучасних автомобілів» 

Жовтень 
 

До Дня працівників автомобільної галузі. 
Виставку переглянули студенти механічного 
відділення коледжу. 
 

Співробітник 
бібліотеки 

2.Культурно-просвітницькі заходи бібліотеки. Творчі акції бібліотеки. 
2.1.Національно- патріотичне виховання, формування толерантної свідомості поведінки користувачів 

62. - Вечір-зустріч «Я громадянин України» 
 
 
 
 

Грудень 
 
 

Зустріч організована до Дня Збройних сил 
України, на захід запросили заступника командира 
вертолітної ескадрильї  військової частини А-1604 
майора  
Шкурата О.С.); У заході брали участь студенти 
481,281,221,231,341 

Зав. бібліотеки 



63. Зустріч з представником корпусу світу в Україні 
Печаківською Л..  

Березень У зустрічі брали участь студенти 251 групи. 
Зустріч відбувалась на базі Херсонської обласної 
наукової бібліотеки  ім. О. Гончара. 
 

Зав. бібліотеки 

64. -Екскурсія до музею афганської слави; 
 

Грудень 
 

- екскурсія  проведена до 30 річниці введення 
військ  СРСР до Афганістану . У заході брали 
участь студенти груп: 351,221. 

Зав. бібліотеки 

65. - Вечір-зустріч «Афганські бархани… не згоїли рани » 
 

Лютий 
 

До Дня воїна-інтернаціоналіста, були запрошені 
ветерани Афганістану: голова Антонівської 
організації УСВА, старший прапорщик Востріков 
М.Д. та член Спілки письменників України, 
лауреат кількох міжнародних кінофестивалів та 
творчих конкурсів Єлагін О.М.). У заході брали 
участь групи: 251,281,131,341,232. 

Зав. бібліотеки 

66. -Зустріч-діалог «Ми Вам довіряємо  Батьківщину» Лютий 
 
 

До Дня Захисника Вітчизни, були запрошені 
військові 11-го окремого полку армійської авіації 
сухопутних військ України: майор  Ревенко С.В., 
капітан авіації Вольнов Л.Є. та солдат термінової 
служби Могілевцев Антон . У заході брали участь 
групи: 281,121,112,341. 
 

Зав. бібліотеки 

67. - Урок  пам’яті «Освенцим: самая большая фабрика смерти 
нацистов» 

Квітень 
 

До 65 річниці Великої Перемоги, була запрошена 
журналіст газети «Новий день» Подгородецька 
Тетяна. У заході брали участь групи: 
251,131,132,351,241,341. 
 

Зав. бібліотеки 

68. До вище вказаних заходів були оформлені тематичні 
виставки: 
-виставка-пам’ять «Народ пам’ятає, народ визнає»; 
-виставка-вспомин «Пам’ять – категорія вічна» 
- виставка-свята «Вишита колоссям і калиною, звешся 
величаво Україною»; 
- виставка-спогад «Палаючі адреси війни»; 
-виставка-персоналій «Знакові постаті України»; 
- виставка –екскурс «Моя Україна: подорож в історію». 

Жовтень 
 

Лютий 
Лютий 
Березень 

 
Квітень 
Березень 
Березень 

Виставки переглянули студенти  I-IV курсів, 
слухачі відділення довузівської підготовки. 

Співробітники 
бібліотеки 

2.2.Краєзнавство. Історія м. Херсона 



69. - Історична студія  «Суворов і Потьомкін на Херсонщині : 
славетна доба краю» 
 

Вересень 
 

Зустріч з краєзнавцем  
А. Вірличем, присвячена Дню м. Херсона. У 
заході брали участь студенти: 161,281,251,341,241 
групи. 

Зав. бібліотеки 

70. - Історичний фоторепортаж «Незнайомий  Херсон». 
 

Жовтень 
 

Зустріч з херсонським фотографом Макаровим 
С.В.). У заході брали участь студенти: 
111,171,121,261. 

Зав. бібліотеки 

71. Хронологічний калейдоскоп «Наш край в давнину»; 
 

Листопад 
 

Зустріч з науковим співробітників відділу фондів 
краєзнавчого музею, археологом Абікуловою М.Й. 
У заході брали участь студенти:  291,261,281,341. 

Зав. бібліотеки 

72. - Зустріч з херсонським письменником Леонідом 
Марченком «Клятве остались верны» 
 

Березень Зустріч, присвячена 66-річниці визволення 
Херсонщини від німецько-фашистських 
загарбників, з херсонським письменником, 
журналістом, документалістом, членом 
Національної спілки письменників України 
Марченко Л.В.  У заході брали участь студенти: 
271,221,121,351. 

Зав. бібліотеки 

73. - До заходу була організована книжкова виставка «Немає 
кращої землі, як та що зветься рідним краєм» (до Дня 
Визволення Херсона від німецько-фашистських 

загарбників) 

  Співробітники 
бібліотеки 

2.3.Екологічна і валеологічна діяльність 
74. - Урок - застереження «Природонько моя, не згоїна рана, 

невинне, не захищене дитя »;  
 

Жовтень 
 

Зустріч із краєзнавцем-природником, старшим 
науковим співробітником відділу природи 
Херсонського краєзнавчого музею Підгайним 
М.М. У заході брали участь студенти: 
261,281,131,341. 

Зав. бібліотеки 

75. -Тренінг «Зупинимо СНІД» спільно з благодійним фондом 
«Мангуст»»,. 

Грудень 
 

На захід були запрошені соціальні 
працівники та психолог Харькова В. та медичний  
працівник Никоненко О. У заході брали участь 
студенти: 371.361,261 

Зав. бібліотеки 

76. До вище зазначених заходів були підготовлені тематичні 
виставки: 
-виставка-портрет «Відкрий для себе рідний край»; 
-виставка «СНІД – злочин проти себе»; 
-виставка-сигнал «Доки не пізно. Екологія і ми ». 

 
 

Вересень 
Грудень 
Квітень 

Виставки переглянули студенти  I-IV курсів, 
слухачі відділення довузівської підготовки. 

Співробітники 
бібліотеки 



2.4.Духовне відродження людини. Ціннісні орієнтації та моральна адаптація 
77. -Майстер-клас художниці по текстилю, члена Спілки 

художників України О.Г.Катиніної «Подарунок жінці».  
Березень 

 
Зустріч присвячена  
присвячений Дню 8 березня. У заході брали участь 
студенти: 361,261. 

Зав. бібліотеки 

78. -Творча зустріч в арт-салоні «Мода. Стиль.Традиції».  
 

 

Березень 
 

Зустріч з старшим науковим співробітником 
краєзнавчого музею Вдовиченко Л. із слайд-
презентацією «Феєрія моди ХІХ ст.» та 
викладачем курсу «Моделювання та 
конструювання одежі» економіко-технологічного 
технікуму  Уханова  Ольга Анатоліївна із своїми 
студентами, які брали участь у показі моделей 
власного виготовлення. У заході брали участь 
студенти:261,132 груп 

Зав. бібліотеки 

79. -Вечір-зустріч «В моїм краю серпневий зорепад». 
 

Березень 
 

Зустріч із  заслуженим діячем культури України , 
поетом Куликом В.П.,присвячена Всесвітньому 
Дню поезії . У заході брали участь студенти: 
251,281,112. 

Зав. бібліотеки 

80. - Поетична вітальня  
 

Березень Зустріч з художником, музикантом поетом,  
членом асоціації художників Італії Вадимом 
Чорним(на базі центральної міської бібліотеки  ім. 
Лесі Українки) У заході брали участь студенти: 
261,132 груп. 

Зав. бібліотеки 

81. - До вище зазначених заходів були підготовлені тематичні 
виставки: 
- книжкова виставка «Духовний світ Українства» ; 
- виставка-подорож «По залах Третьяковської галереї»; 
-виставка-вінок «Поезія – це завжди неповторність »; 
-виставка- персоналії «Свято моєї душі». 

 
 

Жовтень 
Грудень 
Березень 

Виставки переглянули студенти  I-IV курсів, 
слухачі відділення довузівської підготовки. 

Співробітники 
бібліотеки 

2.5.Мовознавство і літературознавство 
82. - книжкова виставка «Українська мова у вирії епохи подій». 

- виставка-вшанування «Його дума, його пісня не вмре, не 
загине…» (до Шевченківських днів присвячено) 

Листопад 
 

Березень 

Виставку переглянули студенти  I-IV курсів, 
слухачі відділення довузівської підготовки. 

Співробітники 
бібліотеки 

2.6.Професійне визначення та соціальна адаптація молоді 



83. - Зустріч із співробітником Державного архіву Херсонської 
області (у рамках тижня спеціальності «Діловодства»). 

 

Березень Екскурсія, організована зі студентами 341 групи 
до Державного архіву Херсонської області, у 
рамках тижня спеціальності «Діловодство» 

Зав. бібліотеки 

 VІI. Виховна робота у гуртожитках №1, №2  
 1. Організаційні заходи 

84. Поселення в гуртожиток Серпень-
вересень  

Студентів розселено з урахуванням віку, груп, 
курсів, спеціальностей для зручності проведення 
їх самопідготовки, виховних заходів, форм 
дозвілля.  
Поселено 205 студентів: 

- гуртожиток №1 –85 осіб; 
- гуртожиток №2 – 120 осіб. .  

Заступник 
директора з 
АГР,  

вихователі, 
коменданти 

85.  Загальні збори мешканців гуртожитків        №1, №2.  
 

 вересень,  
 
 
 

жовтень,  
 
 

 січень  

Ознайомили студентів з правилами 
внутрішнього розпорядку гуртожитку, 
дотриманням санітарно-гігієнічних норм, метою 
та заходами щодо економії енергоносіїв. 
Присутні: директор коледжу, заступник 

директора з ГОВР, заступник директора з ГАР, 
інженер з техніки безпеки,  завідувач оздоровчого 
пункту.   
Інструктаж з питань економії енергоносіїв, 

власної відповідальності за збереження майна 
гуртожитків, дотримання розпорядку дня 

Заступник 
директора з 
ГОВР,  

вихователі, 
коменданти 

86. Інструктажі з безпеки життєдіяльності Вересень Проводиться на початку кожного семестру. 
Інструктажі реєструються у відповідному журналі 
за встановленим зразком, під особистий підпис 
кожного мешканця та особи що проводила 
інструктаж.  

Інженер з 
техніки безпеки. 
вихователі, 
коменданти 



87. Ведення журналів оперативного контролю:  
- журнал оперативного контролю щодо дотримання 

мешканцями гуртожитку внутрішнього розпорядку та 
санітарно-гігієнічних норм проживання; 

- журнали  реєстрації  тимчасового вибуття з гуртожитку; 
- журнал індивідуальної роботи з мешканцями 

гуртожитку.та їх батьками. 

Постійно Журнали ведуться відповідно до визначених 
зразків. Журнали перевіряються заступниками 
директора з ГОВР та АГР. 
Журнал оперативного контролю ведеться в 

кожній кімнаті, де фіксуються зауваження 
чергових викладачів, вихователів, кл. керівників, 
побутової ради.  
Результати чергувань оголошуються на 

засіданнях циклової комісії класних керівників та 
на засіданнях адміністративної ради коледжу.      

Вихователі, 
коменданти,  
чергові 
викладачі 

88. Оновлення інформації на стендах „Вісник гуртожитку”. Систематично „Вісники” діють в кожному гуртожитку й 
вміщують інформацію за рубриками: «накази», 
«розпорядження» «студрада повідомляє», «реєстр 
мешканців гуртожитку»,  «застерігаємо, радимо, 
попереджуємо», «вітаємо».  

Вихователі 

89. Чергування класних керівників та викладачів у гуртожитках. Щоденно  
(у робочі дні) 

Чергування здійснюється відповідно до 
встановленого графіку чергування відділень 
(понеділок – п’ятниця з 18.00 – до 20.00). Зауваження 
щодо чергування класні керівники фіксують у 
відповідному журналі кожної кімнати та у загальному 
журналі оперативного контролю.  

Заступник 
директора з 
ГОВР, голова 
циклової комісії 
 кл. керівників 

90. Чергування членів адміністративної ради У вихідні і   
святкові дні  

Чергування здійснюється відповідно до 
складеного розкладу чергування. Зауваження 
щодо дотримання правил внутрішнього 
розпорядку фіксуються в журналі оперативного 
контролю.    

Заступник 
директора з НВР 

 2. Культурно-масові заходи 
91. Вечір знайомства. 

 
Жовтень 

 
Захід відбувся у актовій залі  за сценарієм 
розробленим студрадою гуртожитку. На заході 
були присутні чергові класні керівники та 
заступник директора з ГОВР. 

Вихователі,  
студрада 
гуртожитків. 

92. Випущені святкові стіннівки, газети:  
- поздоровчі газети до Дня Вчителя; новорічних свят, Дня 

закоханих , Дня Перемоги 
. 

 
 

Кращі газети передано до музею навчального 
закладу. 

Редколегії  
гуртожитків 

93. Екскурсія до обласної  дитячої бібліотеки   
ім. Л. Українки та обласної бібліотеки   
ім.  О. Гончара 

Жовтень Брали участь 36 студентів І – ІІ курсів, які 
тільки розпочали навчання в коледжі  

Вихователі 



94. Культпохід до  Краєзнавчого музеюна виставку воскових 
фігур : історичні постатті,історична спадщина Херсонщини. 

Жовтень 
,травень 

Екскурсії відвідали  57 осіб. Вихователі  

95. - Святковий вечір присвячений Міжнародному жіночому 
дню. 
- "Всміхаймося разом" - святкова дискотека до Дня гумору. 
 

Березень - 
 

Квітень 

Заходи відбулися у актовій задлі за сценаріями 
розробленими студрадою гуртожитків. На заходах 
були присутні чергові класні керівники та 
заступник директора з ГОВР. 
 
 
 
 

Вихователі,  
студрада 
гуртожитків. 

 
3. Виховні години та індивідуальні бесіди 

96. Виховні години:  
- Дотримання санітарно-гігієнічних норм проживання у 
гуртожитку; 
- Моя перша сесія; 
- Шкідливий вплив алкоголю на організм молодої людини; 

-. "Обережно туберкульоз", "10 доводів проти паління", 
"Підлітки та наркотики", "СНІД та ВІЛ інфекції", "Грип 
небезпечний своїми ускладненнями" 
 

Протягом року 
 

 

Матеріали тематичних виховних годин розміщенні 
в друкованому вигляді  в методично-виховному 
комплексі вихователя гуртожитку та в електронному 
варіанті в МВК коледжу. 

 
 

Вихователі 
гуртожитків 

 
 
 

4. Співпраця з батьками мешканців гуртожитку 



97. Форми співпраці: 
. батьківські збори;  
 
. індивідуальні бесіди; 
. телефонні розмови; 
. листування; 
. анкетування; 
 
. оформлення відповідних заяв. 

 
Вересень, 

 
за потребою 

 
 
 
 

Серпень-       
вересень 

    Батьків ознайомлено з правилами  
внутрішнього розпорядку, санітарно-гігієнічними 
нормами проживання.  
Зміст, причина та мета бесід фіксується у журналі  
індивідуальної роботи із батьками.   
 
Батьки заповнили запропоновані вихователями 
анкети щодо особливостей характеру їх дітей, 
стану здоров’я, морально-психологічного клімату 
в сім’ї, домашніх умов проживання. 
Батьки надали заяви з проханням дозволити 
відвідувати міські позанавчальні заклади 
(спортивні, музичні, художні), перебувати у 
родичів за  батьківською персональною 
відповідальністю за життя та здоров’я своїх дітей 
з моменту виходу з гуртожитку та  прибуття до 
гуртожитку.  
 
 

 
Заступник 
директора з 
ГОВР,  
вихователі 

 
 
 

 5. Діяльність студради гуртожитків 
98. Чергування в кімнатах, блоках, на поверхах. Щоденно  Здійснюється чергування мешканців відповідно 

до складених графіків.  
Студради 
гуртожитків, 
вихователі 

99. Сумісні рейди перевірки санітарного стану кімнат 
побутовими радами гуртожитків №1, №2 

Протягом 
року 

Результати перевірки фіксуються в журналах 
санітарного стану кімнат, що є основою для 
визначення рейтингового місця кімнати. 
Результи рейдів оголошуються  в 

«блискавках», висвітлюються в фоторепортажах.   

Студради 
гуртожитків, 
вихователі  

100. Трудові десанти під гаслом: „Гуртожиток – наш дім, ми - 
господарі в нім”(Ремонти кімнат, прибирання закріпленої 
території, підготовка гуртожитку до зими) 

Вересень – 
травень 

Здійснені ремонти кімнат, створений їх 
естетичний стан. Упорядкована територія біля 
гуртожитку, утеплені вікна в кімнатах та місцях 
загального призначення.  

Побутова рада. 
коменданти, 
вихователі  

 
101. Проведені спортивні змагання з футболу, волейболу.    Жовтень 

,квітень 
Змагання проходили на спортивному 

майданчику. Переможці: футбол- гуртожиток №1; 
                     волебол- гуртожиток №2. 

Вихователі, 
фізорги 

VІІI. Досягнення, здобутки   



102. Діяльність літературного клубу „Обрії”  Листопад  Березень Н.. 161 гр., Козуб К. 161 група  посіли ІІІ 
місце,  у обласному етапі десятого міжнародного 
конкурсу з української мови ім. П. Яцика.   

Керівник клубу 
„Обрії” 

103. Діяльність студентського спортивного клубу „Ровесник”  Протягом 
року 

 
Вересень 
Жовтень 

 
Жовтень 
Листопад 
Листопад 
Квітень 

 
Травень 

    В змаганнях за програмою XІ обласної 
Універсіади  Херсонської області  серед ВНЗ І – ІІ 
рівнів акредитації. 
Кросовий біг : I місце (юнаки), IV місце (дівчата); 
Настільний теніс: ІІI місце (юнаки), V місце 
(дівчата); 
Шахи: V місце (юнаки), дівчата IV місце; 
Баскетбол: I місце (юнаки), I місце (дівчата); 
Волейбол: ІІ місце (юнаки), V місце (дівчата); 
Легка атлетика: I місце (юнаки), III місце 
(дівчата); 
Футзал : IV місце (юнаки); 
    В змаганнях фізкультурного-спортивного 
товариства «Спартак» команда коледжу посіла I 
місце у змаганнях з волейболу, гирьовий спорт, 
мініфутболу, баскетбол. ІІІ місце- шахи. 
    Команда коледжу посіла: I місце (юнаки), ІІІ 
місце (дівчата) у загально командній обласній 
універсіаді серед ВНЗ  І – ІІ рівнів акредитації. 
У змаганнях на кубок мера міста з волейболу ІІІ 
місце. 
Першість міста з волейболу IV місце. 

Керівник 
спортивного 
клубу 

„Ровесник”, 
Керівники 
спорт. секцій 

104. Призначені іменні стипендії  Протягом 
року 

1. Стипендія Президента України –  Кислиця А.., 
332 гр.,( ІІ семестр)  
 

Заступник 
директора з 
ГОВР, голова 
студради 
коледжу 



105. Участь у обласних олімпіадах серед ВНЗ I-II рівнів 
акредитації Херсонської області 

Квітень - 
травень 

Обласна олімпіада з математики:  
ІІ місце – Юрченко Д. 251 група.  
Обласна олімпіада з фізики: 
ІІІ місце - Козуб К 161 група, Самборський С. 151 
група.. 
Обласна олімпіада з історії України: 
Дудченко М.- ІІ місце 291 група. 
Олімпіада з інформатики та комп’ютерної 
техніки: 
 Другий тур Всеукраїнської олімпіади 
«комп’ютерні технології у бухгалтерському 
обліку: 
І місце – Волощук Ю. 361 група 
ІІ місце – Комліченко Д. 361 група 
Третій тур Всеукраїнської олімпіади 
«комп’ютерні технології у бухгалтерському 
обліку: 
ІІІ місце – Волощук Ю. 361 група    

Голови ЦК, 
викладачі ЦК 

IX. Недоліки 
1.

106. 
Винесення доган студентам (відповідно до наказів по 
коледжу).  

Протягом 
року 

Догани отримали 57 студентів коледжу( з них: 
електротехнічне відділення-7 доган, механічне – 
17 доган, економіко-технологічне – 20 доган, 
комп’ютерної та програмної інженерії – 13 доган) 
за порушення правил внутрішнього розпорядку 
навчального закладу та проживання у 
гуртожитку. 
 

Заступник 
директора з 
ГОВР 

107. Робота щодо збереження контингенту студентів.  Вересень – 
березень 

Станом на 1.06.2009р. з коледжу відраховано 69 
студента. Недостатньо приділено уваги класними 
керівниками щодо збереження контингенту груп, 
проведенню індивідуальної роботи зі студентами 
та їх батьками.  

Голова циклової 
комісії кл. 

керівників, кл. 
керівники груп.



108. Недостатній контроль збоку кл. керівників щодо відвідання 
занять студентами коледжу 

вересень – 
березень 

Не у всіх групах коледжу ведуться додатково 
журнали відвідання занять студентами груп, 
несвоєчасно здійснюється повідомлення батькам 
про стан успішності та пропусків занять класними 
керівниками груп. Не своєчасно реагують класні 
керівники на запізнення студентів на заняття та їх 
пропуски   

Заступник 
директора з 
ГОВР, голова 
циклової комісії 
кл. керівників, 
кл. керівники 

груп. 
109. Недостатній контроль збоку кл. керівників щодо здійснення 

чергування групи по коледжу 
Протягом 
року 

Класні керівники які мали зауваження під час 
здійснення чергування групою: 
Бобришева Г.В., Горобцов В.А.., Шершень В.І.,  
Максимова О.Є. 

Класні 
керівники, 
завідувачі 
відділень 

 
 
 Заступник директора з ГОВР                                            І.В. Боберська  
             
            Соціальний педагог                                                                                                                                                          О.В. Наумкіна  


