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Мета соціально-гуманітарної роботи:
формування свідомого громадянина – патріота Української держави, активного
провідника національної ідеї, представника української національної еліти через
набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадської
позиції, високих моральних якостей та духовних запитів; досягнення високої
культури взаємин; формування у студентів розвиненої духовності, фізичної
досконалості,моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної
культури.

Завдання соціально-гуманітарної роботи:















формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з
високою національною свідомістю;
виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не
порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і
культури інших народів;
створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей,
суспільних та власних інтересів;
виховання у студентів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я
інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу
життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я;
культивування кращих рис української ментальності (працелюбності,
індивідуальної свободи, зв`язку з природою);
виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови,
культури, традицій;
усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом, який може і має
добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової
демократичної держави в Україні, захищати свої права;
формувати почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої
правосвідомості, культури міжетнічних відносин; почуття свободи,
людської і національної гідності; розуміння важливості української мови як
основи духовної культури нації; знання історії, культури свого народу, його
традицій, звичаїв і обрядів;
формувати готовність до захисту національних інтересів України.

ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ
1. Організаційно – методичне забезпечення соціально-гуманітарної
роботи
№ з/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

Зміст роботи

Термін
Відповідальні
проведення
31.08.17
Васильченко Т.І.

Призначення кураторів в групах нового
набору
Затвердження планів із соціально-виховної
До 10.09.17
роботи в академічних групах
Страхування студентів коледжу (за їх
До 01.10.17
бажанням)
Узгодження та затвердження плану спільної Вересень
роботи коледжу з інженером з охорони праці,
начальником штабу цивільної оборони
коледжу.
Організація роботи щодо заселення студентів За
до гуртожитку коледжу
необхідністю
Дослідження психологічного клімату в
За планом
академічних групах та вивчення рівня
роботи
адаптації та мотивації до навчання в
коледжу
педагогічному коледжі студентів I курсу ОКР
молодшого спеціаліста та бакалавра
Організація медичного огляду студентів
Вересень
пільгових категорій.
Соціальне інспектування щодо вирішення
майнових та житлових справ студентів
категорії сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Індивідуальні консультації зі студентами,
координація роботи з електронного навчання
та соціально-гуманітарної діяльності групи
Аналізувати стан соціально-гуманітарної
роботи в коледжі за напрямками на
педагогічних та адміністративних радах
Скласти соціальні паспорти груп
Проведення психологічних лекторіїв, Скайпконсультацій для студентів та батьків

Вересень

Тіхова Т.І.
Васильченко Т.І.
Васильченко Т.І.,
Савостьонок О.П.

Васильченко Т.І.,
Тіхова Т.І.
Ярита І.І.,
Семенова Н.Б.

Савостьонок О.П.
Тіхова Т.І.,
куратори груп

Протягом року Куратори груп

За планом
Адміністрація,
роботи
куратори груп
коледжу
Вересень
Куратори груп
Протягом року Адміністрація,
куратори груп

2. Сприяння розвитку у студентів почуття патріотизму, шанобливого
ставлення до українських культурно-історичних цінностей
№ з/п
1.

2.

3.

4.

Зміст роботи

Термін
проведення

Цикл заходів героїко – військового та
національно-патріотичного становлення
особистості:
 участь у міському етапі обласної акції За планом
роботи коледжу
«Обеліск», акціях волонтерського
загону;
Жовтень
 акція «Покладання квітів» до Дня
партизанської слави;
 відзначення Дня захисника Вітчизни; Жовтень
 відзначення Дня Збройних сил України. Грудень
 участь у заходах присвячених річниці Травень
Перемоги над нацизмом у Європі та
завершення Другої світової війни.
 організація екскурсій студентів 1 курсу
За планом
до музею «Молода гвардія» ВП
коледжу
«Лисичанський педагогічний коледж
ЛНУ імені Тараса Шевченка»;
За планом
 тематичні та інформаційно –
роботи коледжу
просвітницькі години;
 зустрічі з волонтерами, учасниками
бойових дій в зоні АТО;
 круглий стіл «Історія Гідності»
Вересень
 Участь студентів у створенні та
відкритті до 50 річчя коледжу
екологічної алеї - Березового гаю «Мир
та єдність»
Протягом року
 Проведення екскурсій по визначним
місцям малої Батьківщини.
Листопад Ознайомлення студентів 1 курсів з
музейним комплексом Лисичанського грудень
коледжу та його функціонуванням.
Участь у заходах, присвячених 26-річниці
Вересень
Незалежності України.
 проведення заняття «Українаєвропейська країна: пріоритети та
цінності»
Створення на офіційному сайті ювілейної
12 вересень
сторінки коледжу «НАМ – 50!»
2017

Відповідальні

Ярита І.І.,
Тіхова Т.І.,
Оришняк Т.В.
Савостьонок О.П.
Васильченко Т.І.
Тіхова Т.І.
Тіхова Т.І.
Тіхова Т.І.
Куратори акад.
груп
Тіхова Т.І.
Куратори акад.
груп
Ярита А.В.
Васильченко Т.І.
Куратори груп,
Студентська рада
Тіхова Т.І.
Куратори груп
Савостьонок С.В.
Тіхова Т.І.
Куратори груп

Васильченко Т.І.,
Бєліков М.Г.

5.

Проведення годин спілкування до
Міжнародного дня проти насилля.

Вересеньжовтень 2017

6.

Коледжний конкурс прозових творів, банерів,
інтернет-проектів присвячених участі
українців у Другій світовій війні
Відзначення відкриття ювілейного року
коледжу, Дня працівників освіти
Моніторинг визначення рівня сформованості
національної самосвідомості та
громадянських компетентностей студентів

З жовтня 2017 Тіхова Т.І.,
до травня 2018 Воронцова Р.І.,
Студентська рада
Жовтень 2017 Адміністрація,
студентська рада
Листопад 2017 Ярита І.І.

9.

Участь студентів у регіональному творчому
конкурсі імені Віктора Ужченка

Жовтень

10.

Заходи та інтернет-виставки присвячені Дню Листопад 2017
гідності та свободи
Заходи та години спілкування до Дня пам’яті 23.11.2017
жертв голодомору та політичних репресій.
Година пам`яті «Минуле в наших серцях»
Стендова виставка, участь у
загальнодержавній акції «Запали свічку».

Ярита А.В.
Студентська рада
Тіхова Т.І.,
Ярита А.В.,
студентська рада

12.

Організація та проведення 1 етапу
Листопад
Міжнародного мовно-літературного конкурсу
імені Тараса Шевченка

Воронцова Р.І.
Ярита І.І.

13.

Організація та проведення 1 етапу
Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика

Листопад

Воронцова Р.І.
Ярита І.І.

14.

Участь у створенні відео-комунікаційного
проекту «Встане Україна – світ правди
засвітить…», присвяченого історичним
етапам визвольного руху на Україні (до
відзначення Соборності і Свободи України)

Січень 2018

Ярита А.В.,
студентська рада

15.

Участь у заходах з відзначення Міжнародного Лютий 2018
дня рідної мови

16.

«Український правозахисний рух 60-80-х
років XX століття та його особливості» або
«Історія гідності»

Воронцова Р.І.,
Тіхова Т.І.,
студентська рада
Ярита А.В.

17.

Шевченківські читання «У всякого своя доля Березень 2018
і свій шлях широкий»
«Дзвони Чорнобиля» - проведення годин
Квітень 2018
тематичного спілкування та інтернетвиставки

7.
8.

11.

18.

Березень 2018

Куратори груп

Воронцова Р.І.,
Васильченко І.П.

Воронцова Р.І.
Куратори груп,
Студентська рада

19.

«Передзвін» - година спілкування до Дня
пам’яті та примирення

Травень 2018

Куратори груп,
Студентська рада

20.

Організація книжкових полиць з національно- Протягом року Воронцова Р.І.,
патріотичної тематики
студентська рада

3. 3береження й розвиток корпоративної культури, що базується на
кращих традиціях і здобутках коледжу
№ з/п
1.
2.

Зміст роботи

Термін
Відповідальні
проведення
Реалізація програми з відзначення 50-ї річниці За програмою Васильченко Т.І.
заснування навчального закладу
Проведення «Годин корпоративної культури» За планом СГР Куратори груп

3.

Формування цілісної інформаційної бази
випускників коледжу різних років з
розміщенням на Інтернет-сайтах

Листопад
Березень

Савостьонок С.В.,
Бєліков М.Г.

4.

Участь в університетських корпоративних
заходах, творчих об’єднань та колективів
структурних підрозділів ЛНУ імені Тараса
Шевченка
Участь у традиційних екологічних акціях:
«Мир та єдність», «Посади дерево», «День
Землі»
Модернізація офіційного сайту коледжу,
студентської сторінки у соціальній мережі
Фейсбуку

За графіком

Васильченко Т.І.,
Тіхова Т.І.

5.

6.

Протягом року Куратори груп,
студентська рада
Перший
семестр

Бєліков М.Г.,
студентська рада

7.

Участь студентів у спільних масових заходах: Протягом року Адміністрація
куратори груп,
 День працівника освіти;
студентська рада
 День Захисника України;
 Новорічні, Різдвяні свята;
 День Святого Валентина;
 Міжнародний Жіночій День 8 березня»;
 Традиційний вечір-зустріч з
випускниками «Спогади – вічні»
 Тиждень пасхальних свят;
 Урочисте вручення дипломів

8.

Проведення виховного заходу «Творить добро Лютий 2018
– це стан вашої душі»

Воронцова Р.І.,
студентська рада

9.

Проведення круглого столу до Дня матері
«Таке рідне, тепле слово – мама»

Воронцова Р.І.

Травень 2018

4. Сприяння розвитку всебічно-розвиненого, інтелігентного, соціальноактивного громадянина
№
з/п
1.

Зміст роботи
3 метою адаптації випускників до сучасних
умов ринку праці та їх мотивації до трудової
діяльності продовжити роботу з
випускниками, щодо моніторингу
ефективності їх працевлаштування, співпраці з
роботодавцями

Термін
проведення
2 семестр

Відповідальні
Семенова Н.Б.

2

Проведення тренінгових занять з метою
Протягом року Ярита І.І.,
гармонізації особистості студентів, розкриття
Васильченко І.П.
творчих потенціалів фахівця.

3.

Проведення зборів студентів: « Права і
обов’язки студентів коледжу»
Участь у заходах з нагоди відкриття
ювілейного року коледжу «НАМ – 50!» та у
проведенні акції «Мир та єдність».
Спілкування з випускниками коледжу.
Ознайомлення студентів 4 курсів з правами та
обов’язками молодих спеціалістів

Вересень

Куратори груп

Вересень –
жовтень 2017

Адміністрація,
студентська рада

Березень

Куратори груп

6.

Розглядання питань профілактики
правопорушень

за планом СГР Савостьонок О.П.,
Ярита А.В.

7.

Участь студентів у роботі правового лекторію
на базі гуртожитку
Ведення індивідуальних карток на студентів,
що входять до групи ризику
Проведення заходів щодо пропагування
«Здорового способу життя»

За планом
гуртожитку
За потребою

10.

Проведення заходів щодо попередження
насильства. Участь у міському етапі
Всеукраїнської акції «16 днів проти
насильства»

Листопад

11.

Проведення заходів, присвячених захисту прав За планом
дитини, з попередження торгівлі людьми

12.

Правовий захід «Відповідальність - правова та В рамках
Ярита А.В.,
моральна»
Всеукраїнськог студентська рада,
о тижня права, куратори груп
грудень

4

5.

8.
9.

Ярита А.В.
Куратори груп

За планом
Савостьонок О.П.
роботи коледжу
Адміністрація,
студентська рада

Ярита А.В.

11.

Моніторинг студентського середовища, якості 2 рази на рік
культурно-дозвіллєвої діяльності, рівня
психологічного здоров’я

Семенова Н.Б.,
Ярита І.І.

12

Участь у екологічних акціях (спільно з
Лисичанським та Брянківським коледжами:
«День Землі»;
«Чисте довкілля України»

Адміністрація,
Протягом року Савостьонок О.П.,
студентська рада.

13.

Функціонування «Молодіжного медіацентру.ua»

Протягом року Бєліков М.Г.,
студентська рада

5. Розвиток системи студентського самоврядування
№ з/п.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

Зміст роботи
Проведення звітно – виборчої конференції
студентської ради. Призначення
координатора ОСС коледжу
Сприяння діяльності студентської ради
коледжу зі студентським парламентом
університету
Участь активу студентської ради у
засіданнях педагогічної ради
Вивчення можливостей створення системи
заходів фінансової підтримки та
матеріально-технічного забезпечення
діяльності органів студентського
самоврядування (ОСС)
Участь у волонтерських заходах (спільно з
Лисичанським та Брянківським коледжами)
Участь у загальноуніверситетських форумах,
волонтерських та трудових загонах.
Співпраця з громадськими організаціями
міста, області, держави
Складання плану заходів, спрямованих на
реалізацію корпоративних традицій,
збереження та розвитку корпоративної
культури студентів та випускників
В рамках діяльності «Молодіжного
медіацентру.ua» проводити зустрічі з
молодіжними студентськими організаціями
України в режимі он-лайн
Проведення соціально-психологічних
тренінгів щодо розвитку лідерських якостей,

Термін
виконання
Серпень

Відповідальні
Адміністрація,
Оришняк Т.В.

Постійно

Тіхова Т.І.,
Оришняк Т.В.

За планом

Тіхова Т.І.

Серпень

Васильченко Т.І.
Нєдосєкова Л.М.

З 01.09.17
За планом
ЛНУ
Постійно

Тіхова Т.І.,
Ярита І.І.,
Оришняк Т.В.
Адміністрація,
Оришняк Т.В.
Оришняк Т.В.

до 01.10.17

Голова студради

З 01.10.2017

Голова студради

За
планом Тіхова Т.І.,
роботи
Ярита І.І.

11.

12.

формування групової згуртованості,
коледжу
подолання конфліктності, розвиток навичок
спілкування
Медіа-вітання на адресу навчальних закладів Постійно
структурних підрозділів ЛНУ імені Тараса
Шевченка, інших навчальних закладів
регіону
Проведення та участь студентів у СвятіТравень 2018
вишиванки

Оришняк Т.В.
Голова студради

Студентська
рада

6. Підтримка талановитої студентської молоді
№
з/п
2.

Термін
Відповідальні
проведення
Організація виставок художніх, творчих робіт За планом
Голови ПЦК,
та інтернет-проектів студентів до свят,
робота
куратори груп,
визначних подій з життя коледжу, регіону,
коледжу, ОСС студентська рада
держави

3.

Участь у міських та університетських
конкурсах, концертах
Участь у міських фестивалях, заходах
художньої самодіяльності

4.

Зміст роботи

За планом ЛНУ Тіхова Т.І.,
Ярита І.І.
За календарем Степаненко О.І.

5.

Реалізація програми заходів щодо відзначення Листопад
Міжнародного Дня студента

Студентська рада

6.
7.

Організація свята «Дня закоханих»
Лютий
Участь в урочистому концерті присвяченому Березень
Міжнародному Жіночому Дню

Студентська рада
Тіхова Т.І.,
студентська рада

8.

Коледжний інтернет-огляд до відзначення
ювілею «НАМ – 50!»

Куратори груп,
студентська рада

З 12.09.17

7. Створення належних умов для адаптації випускників коледжу до
сучасного ринку праці та стимулювання мотивації до трудової
діяльності
№
з/п
1.

2

3.

Зміст роботи

Термін
проведення
Функціонування Комісії щодо сприяння Постійно
працевлаштуванню студентів та випускників
коледжу
Проведення психологічний тренінгів з Перший
адаптації та мотивації до навчання в семестр
педагогічному коледжі студентів I курсу
Проведення психологічних тренінгів «Шок Грудень

Відповідальні
Семенова Н.Б.
Семенова Н.Б.,
Ярита І.І.
Семенова Н.Б.

4.

професійного старту»
Заняття з елементами тренінгу
«Техніка пошуку роботи»

Квітень

Семенова Н.Б.,
Ярита І.І.

8. Фізичне становлення особистості
№
з/п
1.

Зміст роботи
Участь у зональній обласній спартакіаді
серед ВНЗ 1-2 рівнів акредитації

Термін
проведення
За графіком

Відповідальні
Васильченко І.І.

2.

Залучення студентів до участі в діяльності
студії «Старт»

Вересень

Васильченко І.І.
Куратори груп

3.
4.
5.

Участь у фестивалі краси і спорту
Загальноколеджний «День здоров’я»
Пропагування кращого досвіду викладачів
українських ВИШів з фізичного виховання
щодо формування здорового способу життя
Участь в обласних, регіональних та
Всеукраїнських змаганнях за видами спорту
Участь в коледжній спартакіаді

Квітень
Квітень
Постійно

Васильченко І.І.
Куратори груп
Васильченко І.І.

За графіком

Васильченко І.І.

За графіком

Васильченко І.І.

6.
7.

9. Робота з соціально незахищеною категорією студентів та населення
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Зміст роботи
Створення інформаційної сторінки, стенду
для соціально незахищених категорій дітей
та молоді, які перебувають у складних
життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги.
Проведення психологічних лекторіїв для
батьків та студентів, надання методичноконсультативної допомоги з питань
соціальної підтримки дітям-сиротам,
переміщеним особам зони АТО.
Розміщення на офіційному сайті коледжу,
студентської сторінки соціальної мережі
Фейсбуку інформаційних повідомлень з прав
людини, прав внутрішньо переміщених осіб,
дітей сиріт тощо.
Проведення аналізу стану соціальнопобутових умов внутрішньо переміщених
осіб, сиріт.
Проведення волонтерської акції «Ми за

Термін
проведення
Постійно

Відповідальні
Адміністрація,
студентська рада

Протягом
року

Адміністрація,
студентська рада

Протягом
року

Бєліков М.Г.,
студентська рада

Перший
семестр

Куратори груп,
студентська рада

Грудень 2017

Оришняк Т.В.,

6.

життя без насильства»
Моніторинг діяльності коледжу з
матеріальної підтримки соціально
незахищеної категорії студентів.

Протягом
року

Тіхова Т.І.
Васильченко Т.І.

10. Шляхи ефективного входження до світової медіа-освіти
№
з/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Зміст роботи
Створення цілісних, інформаційнорозгорнутих матеріалів, презентацій з історії
коледжу
Формування цілісної інформаційної бази
випускників коледжу різних років з
розміщенням на Інтернет-сайтах
Модернізація студентського сайту в
соціальних мережах інтернету
Робота молоді в міжнародній освітній
платформі навчання MOODLE
Медіа вітання на адресу навчальних закладів
структурних підрозділів ЛНУ імені Тараса
Шевченка, інших навчальних закладів
регіону
Проведення Інтернет конкурсів, виставок до
визначних дат
Робота кураторів груп в соціальній мережі
Фейсбук та платформі Google+
Створення робочої групи по оформленню
матеріалів та електронних проектів з
відзначення 50-річчя навчального закладу
Роботи над інтегрованим проектом «Ми
єдиний народ, ми єдина країна»,
присвячений 50-річчю навчального закладу.

Термін
проведення
Постійно

Відповідальні

До 01.10.17

Бєліков М.Г.,
Тіхова Т.І.,
студентська рада
Бєліков М.Г.,
всі викладачі,
студентська рада
Оришняк Т.В.

З 01.09.17

Тіхова Т.І.

Протягом
року

До 01.09.17

Гайворонська
О.Є.,
Тіхова Т.І.,
Оришняк Т.В.
Студентська
рада
Бєліков М.Г.,
Гайворонська
О.Є.
Адміністрація

Протягом
року

Всі викладачі,
студентська рада

Протягом
року

Протягом
року
З вересня

