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№  

п/п 

Заходи  Відповідальні  Термін   

виконання 

1  Знайомство із психолого - медичними  

особливостями студентів нового набору через  

особисті справи, дані вступних іспитів, 

результати  медичного огляду 

Лісовська Л.В.  

керівники груп  

Вересень 

2  Проведення засідань керівників груп 1 

курсу  з питань :  

«Вікові особливості становлення особистості»; 

Пустовойт Л.А. 

Лісовська Л.В. 

вересень  

грудень 

3  Психологічне обстеження студентів, 

вивчення  індивідуальних особливостей:  

а)Індивідуальна психологічна діагностика на 

запит  студентів, керівників груп , вихователя 

гуртожитку; б)Діагностика рівня адаптації 

студентів груп нового  набору   

в)Групове психологічне обстеження на запит  

керівників груп , адміністрації, вихователя  

гуртожитку 

Лісовська Л.В.  Вересень  

Березень 

4  Організація роботи Ради профілактики   

правопорушень, проведення 

індивідуальних  психопрофілактичних 

бесід 

Пустовойт Л.А. 

Лісовська Л.В. 

згідно плану   

роботи ради   

профілактик

и  

правопоруш

ень 

5  Психокорекційна робота індивідуальних  

особливостей, оцінка поведінки 

студентів, що  потрапили в конфліктну 

ситуацію 

Лісовська Л.В.  

. 

Постійно 



6  Психологічне консультування:  

а)Індивідуальне консультування студентів 

б)Консультування педагогів за 

результатами  діагностичних процедур, 

професійним питанням 

Лісовська Л.В.  Постійно 

7  Психологічна підтримка студентів-сиріт і  

студентів, що залишилися без піклування 

батьків 

Лісовська Л.В.  

Керівники груп 

Постійно 

8  Діяльність соціально-психологічної 

спрямованості в  групах нового набору:  

Лісовська Л.В.  

Керівники груп 

протягом   

першого  

 

 

 -анкетування студентів та їхніх батьків;  

-система заходів щодо формування 

мікроклімату  групи;  

-виховні години:   

-індивідуальна робота зі студентами, з батьками.  

 семестру 

9  Робота в гуртожитку:   

-анкетування студентів нового набору  

-психологічний практикум «Давайте   

познайомимося»  

Лісовська Л.В.  

Волгіна Н.Я. 

вересень –  

жовтень 

10  Включення студентів нового набору в навчальну  

діяльність: знайомство із правилами, з  

організаційними моментами, з основною  

документацією студента. 

викладачі,   

керівники груп 

Вересень 

11  Включення студентів груп нового набору в  

професійну діяльність: виховні години про  

професію, знайомство із 

загальнопрофесійними  дисциплінами 

викладачі,   

керівники груп 

Вересень 

12  Проведення зі студентами практикуму з 
питань  підготовки рефератів, 
конспектів,семінарських  занять, інше. 

викладачі,   

керівники груп 

Вересень  

жовтень 

13  Відвідування занять адміністрацією та 

головами  циклових комісій з метою:  

- визначення активності роботи 

студентів - вибору доцільних форм 

проведення занять - проведення 

контрольних та атестаційних  занять 

Пустовойт Л.А. 

Маркова А.М.  

голови циклових  

комісій 

Вересень  

Травень 



14  Засідання циклових комісій з метою діагностики  

залишкових знань учнів за курсом шкільної  

програми 

голови циклових  

комісій  

Вересень  

жовтень 

15  Організація сприятливої атмосфери на 

заняттях: - оформлення кабінету  

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог - 

наявність тематичних планів, робочих 

програм,  навчальних посібників та ін.  

завідувачі   

кабінетами  

викладачі 

Постійно 

16  Проведення адаптаційно-навчальних 

занять:  консультації з предметів, 

додаткові заняття 

викладачі  Постійно 

17  Залучення першокурсників до занять у гуртках  Керівники груп,  

викладачі 

Вересень  

жовтень 

18  Залучення студентів груп нового набору в 

систему  відносин студент-бібліотека:  

а) ознайомлення із правилами роботи в 

бібліотеці; б) ознайомлення з розміщенням 

книжкового фонду; в) заповнення читацьких 

формулярів, розподіл  підручників 

Завідувач   

бібліотекою 

Вересень 

19  Засідання керівників груп :  Пустовойт Л.А.  Листопад- 

 

 

 1.1. «Аналіз роботи керівників груп нового 

набору  та вихователя гуртожитку».  

1.2 Обговорення теоретичних і практичних 

основ  адаптації студентів у педагогічному 

процесі 

Лісовська Л.В.  

Керівники груп 

грудень 

20  Організація загальноколеджних заходів 

протягом 1  семестру, участь у них груп нового 

набору, у тому  числі заходи щодо ознайомлення 

із коледжем і  персоналом у рамках 

адаптаційного періоду: - «Посвята в студенти»,  

- «День коледжу »  

- «День студента »,  

батьківські збори груп нового набору 

«Особливості  навчального процесу в коледжі» 

Пустовойт Л.А  

Керівники груп 

Вересень  

грудень 



21  Організація системи роботи в групі :  

а) поза аудиторні заходи щодо 

знайомства із  групою, з містом,  

б) виховні години «Історія коледжу», , 

«Моя  майбутня професію», «Формування   

міжособистісних стосунків», « Про 

правила  поведінки в громадських 

місцях» та ін.;  

в) вибори активу групи ;  

г) індивідуальна робота зі студентами, з 

батьками.  д) проведення батьківських зборів 

керівники груп  

нового набору. 

Вересень  

жовтень 

22  Організація виховної роботи в 

гуртожитку: - заходи в адаптаційний 

період:  

- проведення бесід : «Гуртожиток - наш 

спільний  дім», «Бережи своє майно»,   

- вибори ради гуртожитку та 

організація  систематичної роботи з 

нею,   

- Проведення конкурсів:  

«На кращого мешканця гуртожитку»,  

«На кращу кімнату»,  

- оформлення тематичних газет, підготовка 

до  заходів, рейдів по перевірці 

санітарного стану  кімнат, та ін.;  

- організаційні збори із запрошенням 

інспектора  кримінальної міліціїї у справах 

неповнолітніх. - індивідуальна робота зі 

студентами: контроль за  поведінкою 

студентів, за дотриманням правил  

проживання в гуртожитку, ін..  

- робота із батьками студентів 

Волгіна Н.Я.  

Алексахіна О.Г. 

керівники груп ,  

Вересень  

жовтень  

постійно 

23  Організація роботи органів студентського  

самоврядування у групі,у коледжі,у гуртожитку 

Організація навчання нового складу студради,  

Пустовойт Л.А.  Вересень  

грудень 

 

 

 тренінгу зі старостами груп нового набору    

24  Залучення студентів у спортивні секції, 

організація  роботи по організації зустрічей з 

видатними  спортсменами й тренерами. 

Островський В.Е.  Вересень  

грудень 



25  Ознайомлення студентів зі спортивними   

досягненнями, традиціями коледжу. 

Островський В.Е.  Вересень 

26  Організація й проведення змагань серед 

студентів  нового набору :   

з футболу , з волейболу,з легкої 

атлетики, з  настільному тенісу, з шахів. 

Островський В.Е.  Протягом 1   

семестру 

27  Організація виховної роботи в 

гуртожитку: - бесіда: «Здоровий спосіб 

життя»;   

- тенісний турнір   

- робота секції з настільного тенісу;  

- перегляд кінофільмів про шкоду наркотиків,  

алкоголю, нікотину; 

Пустовойт Л.А. 

Волгіна Н.Я.  

Алексахіна О.Г. 

Островський В.Е. 

Постійно 

28  Залучення студентів у роботу з благоустрою  

території коледжу. 

Мельничук В.Т. 

Керівники груп 

Постійно 

29  Проведення бесід з питань наркоманії,   

алкоголізму, форм девіантної поведінки. 

Керівники груп  Постійно 

30  Організація оздоровчої роботи в групі:  

- виховні години по збереженню 

фізичного  здоров'я студентів: «Година 

здоров'я», ін. 

Керівники груп  Протягом   

семестру 

31  Естетичне й тематичне оформлення приміщень  

коледжу, гуртожитку:  

- озеленення  

- оформлення (стенди: «Студрада інформує»,  

«Розклад занять», «Правила проживання в  

гуртожитку» та ін.) 

Вихователь   

гуртожитку,   

завідуючі   

кабінетами,   

керівники груп 

Постійно 

 

 

Заступник директор з НВР :                                              Л.А.Пустовойт 


