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КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 
організаційно-методичної та виховної роботи в  

Київському фаховому коледжі електронних приладів  

 

№ 

п/п 
Перелік виховних заходів Строки проведення 

Відповідальні за 

організацію та проведення 
1 2 3 4 

1.  
Дотримання санітарного режиму навчального процесу. 

День знань. Виховні години в групах. 

01.09.2021 Корнієнко М.М. 

Завідуючі відділеннями 

2.  
Малі педагогічні ради по ліквідації академічних заборгованостей 

та уточненню контингенту студентів  
до 15 вересня 

Завідуючі відділеннями 

3.  
Батьківські збори з дотриманням епідеміологічних вимог в групах 

першого курсу  

Вересень, 2021 Завідуючі відділеннями 

4.  Семінар класних керівників 
Вересень, 2021 Корнієнко М.М. 

5.  
Методична рада фахового коледжу по організації навчального та 

виховного процесу 

Вересень, 2021 Корнієнко М.М. 

6.  Формування гуртків технічної творчості 
Вересень, 2021 Голови циклових комісій 

7.  Формування спортивних секцій та художньої самодіяльності 
Вересень, 2021 Корнієнко М.М. 

Явдик О.В. 

8.  Збори проживаючих в гуртожитку. Вибори ради гуртожитку 
з 01.09.2021 до 

10.09.2021 

Корнієнко М.М. 

Шевчун О.В. 

9.  Затвердження планів роботи класних керівників 
Вересень, 2021 Завідуючі відділеннями 



10.  Затвердження графіку роботи гуртків та секцій Вересень, 2021 Корнієнко М.М. 

11.  
Лекції по антиалкогольній та проти наркотичній пропаганді. 

зустріч з лікарями та юристами 

1 раз на семестр по 

навчальних групах 

Завідуючі відділеннями з 

класними керівниками  

12.  

Тиждень спеціальностей ЕТ, РТВ, ОМ, БУХ, ПЛ: 

- олімпіади; 

- конкурси «кращі по професії», «інтелектуальне багатство 

фахового коледжу»; 

- виставка технічної та художньої творчості; 

- художня самодіяльність; 

- реклама спеціальності; 

- фотоальбоми та фотогазети 

 

 

за планом роботи 

відділення 

 

Кузьменко С.М. 

Класні керівники відділення 

радіоелектроніки та 

економіки 

 

13.  Святкування Дня Студента (тільки по навчальних групах) 13.11.2021 Завідуючі відділеннями 

14.  

Засідання профкому студентів та студентської ради фахового 

коледжу по вирішенню: 

- забезпечення путівками; 

- забезпечення проїзними квитками; 

- надання матеріальної допомоги; 

- проведення дозвілля студентів в гуртожитку в святкові дні; 

- організація допомоги по проведенню спортивних змагань та 

культмасових заходів; 

- участь в районних та міських заходах 

 

 

 

1 раз на місяць по 

плану роботи 

профкому та 

студентської ради 

 

 

 

Салата І.О.  

Голова студентської ради 

15.  

Тиждень спеціальностей ПР, РПБ: 

- конкурс кращий програміст (творчі роботи студентів); 

- виставка технічної  та художньої творчості; 

- художня самодіяльність (народна пісня, авторська пісня, 

авторські вірші про Київ та Україну); 

- конкурси «Кращий монтажник»; 

- дні ПМК математики 

 

 

згідно плану роботи 

відділення 

 

 

Царук В.В. 

16.  Відвідування музеїв та театрів м. Києва  
постійно по 

домовленості 

Ковалевська Л.Б. 

 

17.  Проведення вечорів відпочинку проживаючих в гуртожитку 
по плану виховної 

роботи гуртожитку 

Салата І.О. 

Шевчун О.В. 



18.  Репетиція гуртків художньої самодіяльності 
вівторок, четвер Корнієнко М.М. 

19.  Семінар класних керівників Березень, 2022 Корнієнко М.М. 

20.  Участь у благоустрої фахового коледжу та прилеглої території 
Квітень-травень, 

2022 

Студентська рада  

Профком студентів 

21.  Підсумки конкурсів на кращу аудиторію та кімнату в гуртожитку  

 

Грудень, травень  

Студентські ради фахового 

коледжу та гуртожитку 

22.  
Проведення урочистих зборів та концерту до дня випуску 

спеціалістів 

Червень, 2022 Завідуючі відділеннями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи       Михайло КОРНІЄНКО   


