План навчально-виховної та організаційної роботи радіотехнічного
відділення
№
з/п

Зміст роботи: назва та форма

Термін
виконання

Відповідальні

1

2

3

4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

1.9
1.10
1.11

1.12

1.13

1.14

І. Організаційна робота
Вивчити особові справи студентів груп 1РТ-1,
До 27.08.15р.
1РТ-2. Скласти список бажаючих проживати в
гуртожитку. Погодити з вихователями
гуртожитку секції, отримати документи,
необхідні для поселення в гуртожиток.
Прийняти участь у загальних батьківських зборах
30.08.15р.
студентів нового набору. Виступити перед
батьками студентів 1 курсу в закріплених
аудиторіях.
Скласти соціальний паспорт групи з метою
До 10.09.15р.
виявлення соціально-вразливих категорій
студентів.
Ознайомитись з особовими справами студентів,
До 05.09.15р.
переведених з інших відділень, навчальних
закладів або прийнятих на поповнення груп.
Підготувати необхідну документацію:
До 10.09.15р.
- журнали навчальних занять;
- індивідуальну картку студента;
- залікові книжки для студентів нового набору.
Провести зустріч з головами циклових комісій
До 10.09.15р.
щодо змін у навантаженні.
Звірити наявний контингент студентів на
До 05.09.15р.
відділенні, перевірити оплату за навчання та
проживання у гуртожитку
Перевірити стан готовності до навчання
До початку
лабораторій і аудиторій №8, 10, 11, 17, 206, 202,
семестру
410, 406, 413, які закріплені за відділенням.
Оформити відомості про батьків студентів нового
набору, обрати батьківський комітет.
Вивчити питання відпрацювання влітку студентів
2-4 курсів.
Оновити інформацію про студентів
2-4 курсів. Сформувати особові картки студентів.
Інформацію здати завідувачу відділення та
заступнику директора з виховної роботи.
Призначити старост груп на новий навчальний рік,
обрати актив груп, представників в органи
самоврядування коледжу та гуртожитку.
Провести інструктажі:
для студентів нового набору – вступний з БЖД
для студентів 1-4 курсів – первинний з БЖД
Скласти план та графік проведення

Вернигора В.В.
Швець Т.В.
Ткачук В.М.

Вернигора В.В.
Швець Т.В.
Ткачук В.М.
Швець Т.В.
Ткачук В.М.
Вернигора В.В.

Вернигора В.В.,
керівники груп

Вернигора В.В.
Вернигора В.В.,
керівники груп

До 15.09.15р.

Вернигора В.В.,
Цирульник С.М.
керівники груп,
старости груп
Керівники груп

До 15.09.15р.

Керівники груп

До 15.09.15р.

Керівники груп

До 10.09.15р.

Вернигора В.В.,
керівники груп

01.09.2015р.
01-05.09.15р.
Вересень

Вернигора В.В.,
керівники груп
Вернигора В.В.,

1

профорієнтаційної роботи викладачами циклової
комісії та класними керівниками відділення

2015р.

Цирульник С.М.

2

3

4

Кожної середи
Вернигора В.В.
1.15 Проводити старостат
ІІ. Контроль за ходом навчального процесу
2.1 Ознайомитись із «Законом про вищу освіту»,
Вересень,
Педагогічний
жовтень
колектив та
нормативними документами
2015р.
студенти відділення
2.2 Виконувати «Положення про організацію
Протягом
Вернигора В.В.,
навчального процесу», затверджене наказом
року
викладачі,
№161 Міносвіти України 02.06.1993 р., інші
студенти
нормативні документи.
2.3 Проводити засідання Ради з якості навчання
Останній
Вернигора В.В.,
відділення.
четвер місяця
керівники груп,
актив груп
2.4 Приймати участь у засіданнях ради з
Третій вівторок Вернигора В.В.
профілактики правопорушень.
місяця
Щоп’ятниці
2.5 Перевіряти журнали навчальних занять груп
Вернигора В.В.,
1РТ1,2, 2РТ1,2, ЗРТ1,2, 4РТ1,2.
голови ЦК
2.6 На директорських годинах пропагувати престиж
Два рази на
Завідувач
та життєву необхідність знань радіотехніки,
семестр
відділення
електроніки та мікроелектроніки як бази
інформаційних технологій.
2.7 Ознайомити студентів першокурсників зі Статутом До 05.09.15р.
Вернигора В.В.,
коледжу, правилами внутрішнього розпорядку.
керівники груп
2.8 Систематично відвідувати заняття та
Постійно
Вернигора В.В.,
консультації.
згідно графіка
голови ЦК
2.9 Провести конкурс професійної майстерності для
Листопад
Вернигора В.В.,
виявлення студентів, які будуть представляти
2015р.
Цирульник С.М.
коледж на VI Всеукраїнській олімпіаді з
викладачі ЦК
радіоелектроніки.
радіотехніки
2.10 Приймати участь в проведенні предметних
Протягом
Студенти
олімпіад.
року
відділення,
викладачі
2.11 На виробничій нараді розглядати питання
Щопонеділка
Завідувач
успішності, відвідування занять, заохочувати
відділення,
студентів, які якісно навчаються, заслуховувати
керівники груп
невстигаючих студентів.
2.12 Контролювати ведення сесійної документації,
Під час сесії
Вернигора В.В.,
своєчасність заповнення відомостей, залікових
керівники та
книжок, аркушів перездачі.
старости груп
2.13 Проконтролювати проведення перевірочних
До 01.10.15р.
Вернигора В.В.,
контрольних робіт з української мови, математики,
голови ЦК
фізики для студентів нового набору.
2.14 Щомісяця підводити підсумки прочитаних годин
До кінця
Вернигора В.В.,
викладачами, слідкувати за веденням відповідних
поточного
голови ЦК
записів на сторінках журналу, за проведенням
місяця
консультацій.
2.15 Приймати участь у засіданнях ЦК радіотехніки з
При
Вернигора В.В.,
питань організації навчального процесу та
необхідності
керівники груп

заслуховувати невстигаючих студентів.
2.16 Заслухати викладачів про організацію та хід
виконання курсового проектування.
1

2

2.17 Подавати на відрахування студентів, які мають
більше 2 незадовільних оцінок під час
екзаменаційної сесії, проконтролювати здачу
заборгованості студентами, які мають менше 2
незадовільних оцінок. Корегування складу
студентів із відділом кадрів
2.18 Провести заходи до тижня презентації
радіотехнічного відділення та ЦК радіотехніки:
1) Цикл виховних заходів по курсах.
2) Виставка технічної творчості.
3) Свято – презентація відділення.
4) Організувати зустріч з представниками ВНТУ,
випускниками відділення.
5) Провести «Ярмарок кар’єри» для студентів 4
курсу.
2.19 Стимулювати кращих студентів-активістів,
переможців олімпіад та конкурсів.

Жовтень 2015р.
Березень 2015р.

Цирульник С.М.
Ткачук В.М.

3

4

Під час
екзаменів
До початку
наступного
семестру

Вернигора В.В.,
керівники груп

Листопад
2015р.

Вернигора В.В.,
Цирульник С.М.
викладачі ЦК
радіотехніки,
керівники груп,
актив
відділення

До свята
відділення,
Дня коледжу
Квітень
2015р.

Завідувач
відділення,
актив відділення
Вернигора В.В.,
Цирульник С.М.
викладачі ЦК
радіотехніки
Керівники груп

3

4

Протягом
навчального
року

Керівники груп,
психологічна
служба коледжу,
Трояновська Т.І.

2.20 Заслухати викладачів – керівників ДП про
організацію та хід виконання дипломного
проектування, підготовки до обласної виставки
технічної творчості.
2.21 Після закінчення навчального року здати всю
Червень 2015
документацію завідувачу відділення.
III. Проведення виховних заходів, направлених на формування та розвиток особистості,
громадської свідомості
3.1 Працювати над проблемою: «Формування
Протягом
Завідувач
соціальної активності студентів, здорового
навчального
відділення,
способу життя, громадської свідомості»
року
керівники груп
проведення круглих столів, бесід.
3.2 Ознайомитись із Концепцією національноПротягом
патріотичного виховання, іншими нормативними
навчального
документами
року
3.3 Вивчити та виконувати накази МОН України від
Протягом
Завідувач
30.12.2010 №1312 «Про затвердження Плану
навчального
відділення,
заходів щодо реалізації Національної кампанії
року
керівники груп
«Стоп насильству»
3.4 Формувати у молоді громадянську активність,
Протягом
Класні керівники
правову свідомість, духовну та моральну культуру, навчального
вчити нормам спілкування в сім'ї, залучати
року
студентів відділення до роботи волонтерами.
1

3.5

2

Здійснювати індивідуальний превентивний та
гендерний підхід до виховання особистості
студентів згідно з обласною цільовою
комплексною програмою підтримки сім’ї,

демографічного розвитку, попередження торгівлі
людьми та забезпечення рівних прав і
можливостей жінок та чоловіків на період до 2015
року та Державної програми «Репродуктивне
здоров’я нації до 2015 року».
3.6 Виховувати у студентів терпимість, повагу до
Протягом
Керівники груп,
думок інших людей. Закріплювати навички
навчального
психологічна
уникнення конфліктних ситуацій, налагодження
року
служба
добрих, товариських стосунків стимулювати їх
коледжу
внутрішні зусилля до саморозвитку,
самовиховання, пошуку, творчості.
3.7 Вивчити «Програму реалізації державної політики
Протягом
Керівники груп,
у сфері протидії поширенню наркоманії і боротьби навчального
актив груп
з незаконним обігом наркотичних засобів,
року
психотропних речовин та прекурсорів на 2011 –
2015 роки», приймати участь у тренінгах,
Грудень 2015р.
зустрічах з працівниками кримінальної міліції,
лікарем – наркологом, прийняти участь в міській
акції «Молодь Вінниці – за життя без СНІД» та у
свічковій ході.
3.8 Створити центр самоврядування при відділенні:
Вересень,
Вернигора В.В.,
- сектор навчально-виховної роботи;
2015р.
Грудень, 2015р.,
- семінар класних керівників;
старости груп
- старостат.
3.9 Співпрацювати із практичним психологом з
При
Керівники груп
питань проявів агресивної поведінки та конфліктів необхідності
у студентських групах.
3.10 Систематично проводити роботу по попередженню
Постійно
Класні керівники,
правопорушень, залучати студентів до участі в
актив відділення
правовому лекторії.
3.11 Нагадувати про права та обов'язки студентів у
Постійно
Керівники груп,
коледжі та гуртожитку, про необхідність
актив груп,
додержуватись санітарних норм.
старости секцій в
гуртожитку
3.12 Провести анкетування студентів 1 курсу на тему
Вересень
Вернигора В.В.
«Адаптація до умов навчання у коледжі та
2015р.
Паламарчук Н.М.
проживання у гуртожитку».
3.13 Підготувати команду і взяти участь у
Травень
Вернигора В.В.,
V Всеукраїнській олімпіаді з радіоелектроніки.
2015р.
Цирульник С.М.
викладачі ЦК
3.14 Виступити в групах 1РТ1, 1РТ2 про актуальність
Вересень
Метелиця А.О.
обраної спеціальності, залучити до роботи у радіо2015р.
Яричевський В.В.
монтажному гуртку.
3.15 Слідкувати за своєчасною подачею документів
студентами із малозабезпечених сімей для
оформлення стипендії.
1

2

3.16 Організувати зустрічі з працівниками

Постійно

Завідувач
відділення,
профорги груп

3

4

Згідно плану

Вернигора В.В.,

правоохоронних органів, лікарями, спеціалістами
із «Укртелекому», випускниками коледжу,
викладачами і студентами ВНТУ.
3.17 Надати допомогу в організації медичного огляду
студентів та оформленні документів призовників.

виховних
заходів

керівники груп

Двічі на рік

Вернигора В.В.,
Олійник Л.А.,
керівники груп
Актив відділення

3.18 Прийняти участь в підготовці свята «День
Вересень,
новосела в гуртожитку».
жовтень 2015р.
3.19 Взяти участь в огляді художньої самодіяльності
Вересень,
«Україно моя калинова!» для груп нового набору.
2015р.
3.20 Взяти участь у конкурсі військово-патріотичної
пісні, присвяченому річниці визволення України
від німецько-фашистських загарбників.
3.21 Виступити на засіданні педагогічної ради з
питання адаптації студентів.
3.22 Проводити заходи з питання національної гордості
за Україну, знайомити з традиціями українського
народу, його символіки і ролі в світі.

Жовтень
2015р.
Жовтень
2015р.
Постійно

3.23 Провести екскурсію для студентів груп 1РТ-1,
1РТ-2 до музею коледжу.
3.24 Проводити директорські години згідно з планом.

Вересень
2015р.
2 рази на
семестр
3.25 Випускати тематичні газети про студентське життя Раз у семестр
радіотехнічного відділення.
3.26 Продовжити практику проведення професійно
Згідно
орієнтованих виховних годин. Належну увагу
наскрізної
приділити проведенню всіх практик. Під
програми
контролем тримати хід всіх видів практики.

3.27 Переглянути вистави, які були створені
Згідно плану
студентами театральної студії коледжу.
3.28 Відвідати обласний музично-драматичний театр ім. Згідно плану
М.Садовського і переглянути виставу.
3.29 Відвідувати обласну бібліотеку ім. Тімірязєва.
Протягом року
3.30 Підготувати документи і прийняти участь у
Червень
випускному вечорі груп 4РТ-1, 4РТ-2.
2015р.
3.31 Належну увагу приділяти санітарному стану
Протягом
аудиторій та закріпленої території.
навчального
року
IV. Співпраця з класними керівниками
4.1 Проводити наради, індивідуальні бесіди з питань
Щопонеділка
організації навчально-виховного процесу.
4.2

Допомогти класним керівникам скласти план
роботи.

Вересень
2015р.

Швець Т.В.,
Ткачук В.М.,
актив груп
Метелиця А.О.,
Шведа Л.Л.,
актив груп
Швець Т.В.,
Ткачук В.М.
Керівники груп,
викладачі ЦК
філологічних та
суспільних
дисциплін
Керівники груп
Вернигора В.В.
Актив груп
Вернигора В.В.,
майстри
виробничого
навчання,
викладачі ЦК
радіотехніки
Керівники груп,
Власюк І.І.
Керівники груп
Керівники груп
Керівники груп
Класні керівники
груп 1-3 курсу

Вернигора В.В.
Вернигора В.В.

1

4.3
4.4
4.5

5.1
5.2
5.3

6.1

6.2
6.3

6.4
6.5
6.6
6.7
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Надати допомогу в проведенні якісних виховних
та інформаційних годин.
Відвідувати виховні заходи в групах.
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Протягом
року
Протягом
року
Під час сесії
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Надати допомогу в оформленні сесійної
документації.
V. Співпраця з вихователями гуртожитку
Щотижня відвідувати гуртожиток, зустрічатись з
Щочетверга
вихователями.
Сприяти проведенню Дня новосела та інших
За планом
заходів у гуртожитку.
гуртожитку
Допомогти студентам груп 1РТ1, 1РТ2 в
Вересень,
організації побуту, самопідготовки та консультацій
жовтень
в гуртожитку.
2015р.
VІ. Співпраця з батьками
Провести батьківські збори в групах нового
Серпень,
набору.
жовтень 2015р.,
лютий, квітень
2015р.
Обрати в кожній групі батьківський комітет.
Вересень
2015р.
Запрошувати батьків для проведення заходів в
Постійно
групах та відділенні. Організовувати екскурсії на
підприємства, де працюють батьки.
Постійно підтримувати зв'язок з батьками
Протягом
студентів, схильних до правопорушень.
року
Постійно
Інформувати батьків про стан справ студентів
відділення.
Організувати і підтримувати благодійний фонд в
Постійно
групах.
Забезпечити проведення батьківського дня і
Перша
зустрічі викладачів з батьками.
п’ятниця
місяця
Тричі на рік провести батьківські збори на 2-4
Листопад,
курсах.
2015р.,
лютий, квітень
2015р.
Систематично опікуватись і надавати посильну
Постійно
допомогу студентам-сиротам і напівсиротам і
таким, які мають скрутне матеріальне становище.
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Батьківський
комітет,
профспілкові
комітети груп і
коледжу

