
З досвіду роботи заступника директора з виховної роботи  ВСП «Машинобудівний фаховий коледж СумДУ» Щербак Світлани Олексіївни



Робота методичного об’єднання класних керівників, 
організація виховної роботи в гуртожитку



 Закон України «Про повну загальну середню освіту»

 Закон України «Про освіту»

 Конституція України (статті 24, 26)

 Закон України «Про вищу освіту»

 Закон України «Про фахову передвищу освіту»
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Наказ МОН №102 від 15.04.93 «Про порядок                                             

обчислення заробітної плати працівників освіти»6

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА



Додаткова оплата праці за класне керівництво, 
перевірку зошитів та письмових робіт

36.  Вчителям,  викладачам,  старшим  викладачам,    майстрам виробничого навчання та  іншим
педагогічним працівникам (крім керівних)  загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних

закладів I-II   рівнів акредитації та   професійно-технічних навчальних закладів провадиться
додаткова оплата  за  класне керівництво*:  (  Абзац перший пункту 36 підрозділу Б розділу V із

змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки  N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 )

Наказ МОН №102 від 15.04.93 «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»



№ Перелік питань Дата Відповідальний
1 Соціальний паспорт коледжу на 2022/2023 н.р.

Психологічно зріла особистість, характеристика та методи її формування.
19.10.22 Щербак С.О.,

Коломієць Я.М.
2 Комунікативні вміння вчителя. Педагогічна етика.

Розлади афективної сфери особистості.

21.12.22 Щербак С.О.,
Коломієць Я.М.

3 Роль викладача у формуванні позитивних якостей особистості студента.
Аналіз роботи за І семестр 2022/2023 н.р. зі студентами з особливими освітніми
потребами та тих, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Формування позитивної життєвої перспективи.

15.02.23 Щербак С.О.,
Коломієць Я.М.

4 Шляхи психологічного розвантаження вчителів: саморегуляція, аутотренінг.
Профілактика дискримінації та стигматизації – нагальна проблема виховання.

19.04.23 Щербак С.О.,
Коломієць Я.М.

5 «Навчання й виховання успіхом». Підведення підсумків роботи коледжу з
обдарованими студентами.

14.06.23 Щербак С.О.,
Коломієць Я.М.,
Комар Н.Д.

ПЛАН
роботи психолого-педагогічних семінарів ВСП «Машинобудівний фаховий  коледж  СумДУ»

на 2022/2023 навчальний рік



З А Т В Е Р Д Ж У Ю:

Директор ВСП «Машинобудівний

фаховий коледж СумДУ»

_______________Микола АНТИКОВ

«01» вересня 2022 року

ПОЛОЖЕННЯ   ПРО   РОБОТУ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ГРУП ТА ВИХОВАТЕЛЯ ГУРТОЖИТКУ

Методичне об’єднання класних керівників навчальних груп та вихователя гуртожитку (надалі методичне об’єднання) об’єднує у своєму складі
класних керівників усіх навчальних груп закладу освіти та вихователя гуртожитку.

Голова методичного об’єднання призначається розпорядженням директора закладу освіти з числа досвідчених (не менше п’яти років), ініціативних
і авторитетних класних керівників.

Безпосереднє керівництво роботою методичного об’єднання здійснює голова методичного об’єднання, загальне – заступник директора з виховної
роботи.

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» робота методичного об’єднання
проводиться за планом, який складається на семестр або навчальний рік і затверджується заступником директора з виховної роботи.



ПОЛОЖЕННЯ   ПРО   РОБОТУ
МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ 

ГРУП ТА ВИХОВАТЕЛЯ ГУРТОЖИТКУ

1.Завдання методичного об’єднання.
2. Основний зміст роботи методичного об’єднання.
3. Обов’язки голови методичного об’єднання.
4. Обов’язки членів методичного об’єднання.
5. Документація  методичного об’єднання.
6.Планування роботи методичного об’єднання.



№п
\п

ПІБ Група Проблемне питання (виховного спрямування)

1 Косова Т.М. 101-о Формування національної свідомості, виховання поваги та любові до рідної
Батьківщини, української культури та традицій.

2 Влезько О.М. 102-о Здоровий спосіб життя успішної людини в сучасному світі

З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
Заступник директора
ВСП «Машинобудівний
фаховий коледж СумДУ»
_______________Світлана ЩЕРБАК
«01» вересня  2022 року

Проблемні питання, над якими працює педагогічний колектив
ВСП «Машинобудівний фаховий коледж СумДУ» в 2022/2023 н.р.:

1. Формування національної свідомості, гідності громадянина, виховання поваги й любові до рідної землі та українських традицій;
2. Вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи;
3. Забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та 

самореалізації;
4. Формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя; 

Проблемні питання, над якими працюють керівники груп
ВСП «МФК СумДУ» в 2022/2023 н.р.:



№ 
п/п

Назва заходу Термін
проведення

Відповідальний

1 День батька в Україні 19.09.22 Косова Т.М.

2 День партизанської слави 22.09.22 Хроленко І. А.

3 День пам’яті жертв Бабиного Яру 29.09.22 Пономаренко Н.П.

4 День захисника України 14.10.22 Бондаренко Д.І.

5 День пам'яті масових розстрілів 
української інтелігенції в урочищі 
Сандармох

27.10.22 Линець В.П.

Графік відкритих виховних заходів
у ВСП «Машинобудівний фаховий коледж СумДУ» на 

2022/2023 н.р.

З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
Директор ВСП «Машинобудівний
фаховий коледж СумДУ»

_______________ Микола АНТИКОВ
«01» вересня  2022 року



 Засідання методичного об'єднання проводяться один раз на два 
місяці. 

До участі в роботі методичних об'єднань залучаються: вихователь 
гуртожитку, завідувач бібліотеки, керівник фізвиховання, завідувач 
методичним кабінетом, керівники гуртків та клубів за інтересами, голова 
ради студентського самоврядування. 

Засідання можуть проводитись як загальні для всіх класних керівників, 
так і по секціях: 

- класних керівників окремих відділень; 
- класних керівників студентських груп за курсами навчання; 
- класних керівників з досвідом роботи менше трьох років. 
На засідання виносяться питання методичного характеру (виступи 

досвідчених кураторів, доповіді науковців), практичного (вирішення 
педагогічних ситуацій), обговорення проведених виховних заходів; 
узагальнення кращого досвіду роботи; обговорення новин педагогічної 
літератури, поповнень бібліотечного фонду. 

Засідання оформляються протоколами. Рішення повинні носити 
рекомендаційний характер з зазначенням термінів виконання та 
виконавцями. 



СХЕМА АНАЛІЗУ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

Дата, група, тема виховного заходу 

Мета
1. Аналіз підготовленості куратора, вихователя педагогічного колективу

до проведення виховного заходу.
2. Мета і завдання, які розв'язуються під час виховного заходу.
3. Урахування рівня вихованості студентів у визначенні мети та завдань

виховного заходу.
4. Місце заходу в загальній системі виховної роботи в закладі освіти.
Процес підготовки
1. Роль класного керівника, вихователя, викладача під час підготовки заходу,

надання тактовної допомоги учасникам заходу.
2. Роль органів студентського самоврядування, суспільних, громадських,

молодіжних організацій у підготовці заходу.
3. Позиція студентів у підготовці заходу.
4. Налагодження в   процесі   підготовки   заходу   відносин співробітництва, 

взаємодопомоги, вимогливості.
5. Організація   діяльності   студентів,   розподіл   доручень,   встановлення

термінів виконання, організований контроль тощо.

Проведення заходу 
1. Організація
1. Оформлення приміщення, обладнання, використання ТЗН.
2. Чіткість, організованість у проведенні заходу.
3. Дозування часу.
4. 4. Участь представників громадськості в заході.

1. Зміст
2.1. Гуманістична спрямованість заходу.
2.2 Зв'язок з життям групи, закладу, міста, області.

3. Урахування в змісті заходу питань, які хвилюють студентів.
4. Аналіз об'єктивних тенденцій реального життя.
5. Урахування вікових та індивідуальних особливостей.

3. Методика проведення
1. Чи оптимально обрана форма проведення (бесіда, диспут, тематичний

вечір, зустріч тощо).
2. Наявність елементів обговорення, дискусії під час заходу.
3. Ступінь самостійності студентів під час обговорення проблеми.

4.Результати
1. Чи досягнена поставлена мета та завдання.
2. Аналіз ставлення студентів до змісту заходу, ступінь їхньої активності в ході

його проведення.
3. Чи входить захід у систему виховної проблеми, над якою працює

педагогічний колектив закладу.
4. Які частини, фрагменти заходу були кращі, які гірші.

5. Загальні висновки
6. Рекомендації



ПЛАН
роботи методичного об'єднання

класних керівників навчальних груп та вихователя гуртожитку
на 2022/2023 навчальний рік

І. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
Керуючись Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту»

виховну роботу зі студентами методичне об'єднання класних керівників навчальних груп повинно будувати на науково-
правовій базі освітньої галузі, яку складають зокрема:
* Загальна декларація прав людини;
* Конвенція про права дитини;
* Закони України «Про мови», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про

соціальну роботу з дітьми та молоддю в Україні»;
* Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»);
* Національна програма «Діти України»;
* Закон України «Про виховання дітей та молоді»;



Ключові завдання:
1 курс: проведення заходів, що сприяють адаптації до умов навчання:

ознайомлення із Концепцією національно-патріотичного виховання студентської молоді, Положенням
про коледж, Кодексом корпоративної культури, Правилами внутрішнього розпорядку коледжу та
гуртожитку; прищеплення навичок самостійного планування бюджету; пропаганда здорового способу
життя; залучення до різних видів творчої діяльності; виховання культури спілкування.

2 курс: проведення заходів, спрямованих на формування морально-етичних норм, виховання
самоповаги, поглиблення морально-правових уявлень.

3-4 курси: формування професійно-ділових якостей майбутнього спеціаліста, громадянської,
соціальної активності та відповідальності; залучення до участі в процесі державотворення, розвитку
суспільних відносин.



ІI. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

№ 
п/п

Зміст роботи Термін Відповідальний

1 2 3 4
1. Провести настановчі наради з питань планування та проведення

виховної роботи.
Серпень-січень Щербак С.О.

2. Методична допомога класним керівникам-молодим викладачам:
- сприяти професійному становленню класних керівників-
початківців;
- допомагати в плануванні виховної роботи в групі та у веденні
документації класного керівника;
- проводити консультації по розподілу доручень серед
студентів групи, організації і згуртованості студентського
колективу;
- удосконалювати методику і техніку проведення різних
форм виховної діяльності.

І семестр Щербак С.О.



ІІ. ПОТОЧНА РОБОТА МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
ТА ВИХОВАТЕЛЯ ГУРТОЖИТКУ

Створення куточків державної символіки в закріплених за
групою аудиторіях та в гуртожитку

І декада Класні керівники, завідувачі 
кабінетів, вихователь 
гуртожитку

Індивідуальна робота з вивчення методичної літератури та
нормативно-правових документів щодо особливостей
організації виховного процесу студентів у 2022-2023 н.р.

Протягом року Класні керівники, вихователь 
гуртожитку

Становлення роботи переобраних органів студентського
самоврядування

І семестр Щербак С.О.

Відкриті виховні заходи класних керівників навчальних груп За графіком Щербак С.О., 
класні керівники

Батьківський лекторій «Насильство у сім’ї – не за законом…»
або «Правова безпека підлітка», «Стоп булінг!»

За графіком 
батьківських зборів

Психолог, класні керівники



ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО АДАПТАЦІЇ 
СТУДЕНТІВ НОВОГО НАБОРУ
Основні завдання:
1. Допомогти студентам нового набору

пристосуватися до умов навчання в коледжі та
проживання в гуртожитку.

2. Вивчення індивідуальних
особливостей студентів нового набору, їхніх
потреб та запитів щодо особистісного
розвитку, творчої та інтелектуальної
самореалізації.

3. Ознайомити з Правилами
внутрішнього розпорядку коледжу, Кодексом
корпоративної культури, Положенням про
коледж, правами та обов’язками студентів.

4. Формувати відповідальне ставлення
до навчання, усвідомлення важливості обраної
професії, бережливе ставлення до майна
закладу.

№ 
п/п

Зміст роботи Термін Відповідальний

1 2 3 4
1. Організація, поселення в гуртожиток та приватний

сектор (за згодою батьків) студентів нового набору.
30-31.08.2022 р. Завідувач гуртожитку

2. Відвідування керівниками академічних груп
першокурсників на місцях поселення та складання актів
обстеження житлово-побутових умов.

Вересень Класні керівники 
навчальних груп

3. Залучення студентів до проведення Дня знань, вручення
студентських квитків і залікових книжок

До 15.09.2021 р. Завідувачі відділень,
класні керівники





Засідання № 1     серпень 2022 р.
Методично-практична консультація

«Перспективи планування і організація виховної роботи у 2022/2023 н.р.»

Визначення основних завдань роботи методичного об’єднання
класних керівників навчальних груп і вихователя гуртожитку на
2022/2023 н.р. на вирішення та розв’язання проблеми коледжу.

31.08.2022 р. Щербак С.О.

Ознайомлення з нормативно-правовими документами в галузі
виховання.

31.08.2022 р Щербак С.О.

Ознайомлення з календарем знаменних і пам'ятних дат на
2022/2023 н.р.

31.08.2022 р Завідувач бібліотеки

Затвердження плану роботи методичного об'єднання класних
керівників і вихователя гуртожитку, графіку проведення відкритих
виховних годин.

31.08.2022 р Щербак С.О.

Методичні рекомендації до проведення першої лекції «Ми українці:
честь і слава незламним»

31.08.2022 р Щербак С.О.

Про безпеку життя і поведінки студентів під час виховного процесу та
в побуті.

31.08.2022 р Інженер з техніки безпеки



Засідання № 2 листопад 2022 р.
Методичний бенефіс

«Адаптація виховної роботи в коледжі в умовах повномасштабного вторгнення»

Актуальні проблеми виховання студентської молоді в умовах
повномасштабного вторгнення росії.

16.11.2022 р. Щербак С.О.

Організація виховної роботи в студентському гуртожитку: війна -
виклик і нові перспективи.

16.11.2022 р. Стаднік О.М.

Психолого-педагогічні аспекти адаптації студентів-першокурсників до
навчання в коледжі.

16.11.2022 р. Коломієць Я.М.

Робота класного керівника з батьками: проблеми та реалії. 16.11.2022 р. Щербак С.О., Коломієць Я.М.

Аналіз соціального паспорту студентів коледжу. 16.11.2022 р. Щербак С.О.



Засідання № 3 січень 2023 р.
Педагогічні дискусії з теми:

«Формування патріотичної, усебічно розвиненої, компетентної, толерантної особистості студента шляхом впровадження інноваційних 
технологій виховання»

Затвердження планів виховної роботи класних керівників на II семестр
2022/2023 н.р., графіків відвідування гуртожитку, проведення виховних
годин, батьківських зборів.

18.01.2023 р. Щербак С.О.

Національно-патріотичне виховання як фактор цілісного виховання
особистості.

18.01.2023 р. Щербак С.О.

Розвиток духовності студентів шляхом залучення їх до світової, національної
культури.

18.01.2023 р. Завідувач бібліотеки

Сучасні форми та методи формування національної свідомості та
самосвідомості.

18.01.2023 р. Коломієць Я.М.

Профілактична робота щодо виявлення та запобігання булінгу, домашнього
насилля та підліткової жорстокості.

18.01.2023 р. Коломієць Я.М.



Засідання №4            березень 2023 р.   
Відкрита кафедра

«Шляхи підвищення якості виховної роботи навчального закладу»

1. Розвиток основних компетентностей особистості студентів за допомогою
використання сучасних освітніх платформ та месенджерів у виховній діяльності
наставника групи.

22.03.2023 р. Ровна А.В.

2. Результативні шляхи мотивування навчальної та громадської активності
студентів.

22.03.2023 р. Щербак С.О.

3. Студентське  самоврядування – школа лідерства та  шлях до самореалізації. 22.03.2023 р. Студентська рада

4. Взаємодія практичного психолога і класного керівника в освітньо-виховному
процесі навчального закладу. Рекомендації щодо профілактики «Емоційного
вигорання».

22.03.2023 р. Коломієць Я.М.

5. Організаційно-правові аспекти волонтерської діяльності в освітньому закладі. 22.03.2023 р. Скороходова Я.М.

Засідання № 5 травень 2023 р.
Підсумкова нарада

1. Презентація портфоліо. Проєктні технології в процесі формування громадянської
позиції в умовах педагогічного закладу.

17.05.2023 р. Класні керівники 
4-х курсів

2. Підведення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників і
вихователя гуртожитку за ІІ семестр 2022-2023 н.р.

17.05.2023 р. Щербак С.О.

3. Аналіз роботи класних керівників навчальних груп у 2022-2023 н.р.: рейтинг груп,
проведення відкритих виховних годин, ефективність роботи студентської ради
групи, участь у виховних справах коледжу.

17.05.2023 р. Класні керівники, вихователь гуртожитку

4. Організація літнього відпочинку. 17.05.2023 р. Щербак С.О.







Нормативно-правове забезпечення функціонування
студентського гуртожитку ЗФПО

• 1. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року
• 2. Декларація прав дитини (проголошена Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року)
• 3. Закон України «Про охорону дитинства» зі змінами №2402-III від 26 квітня 2001 року
• 4. Закон України про фахову передвищу освіту № 2745-VIII від 06 червня 2019 року

5. Закон України про освіту № 2145-VIII  від 05 вересня 2017 року
6. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»  №281-ХІV від 01 грудня 1998 року

• 7. Указ Президента України № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні».
• 8. Постанова КМУ від 5 квітня 1994 р. N 226 «Про поліпшення виховання, навчання,  соціального захисту та матеріального

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»
• 9. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22.11.2012 № 1077 «Про затвердження Порядку реєстрації місця

проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього
• документів»
• 10. Примірне положення про користування студентськими гуртожитками,  затвердженого постановою КМУ №498 від 20 

червня 2018
• 11. Посадова інструкція вихователя гуртожитку.
• 12. Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках навчальних закладів Міністерства освіти України, 

Наказ Міністерства освіти України №440 від 09.12.1993 р.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Відокремлений структурний підрозділ

«Машинобудівний фаховий коледж
Сумського державного університету»

Уведено в дію розпорядженням директора 
№ ______ від «____» ___________ 20___ р. 

ПОЛОЖЕННЯ
про студентський гуртожиток

Версія 01
(затверджено педагогічною радою,

протокол №06 від 21 квітня 2021 року)

Положення встановлює порядок надання жилої площі в студентському гуртожитку Відокремленого структурного підрозділу
«Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету» (далі ВСП «МФК СумДУ»), користування цим гуртожитком та його
утримання (відповідно до пункту 8 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту», пункту 8 частини першої статті 54 Закону
України «Про фахову передвищу освіту» та абзацу третього пункту 1 Примірного положення про користування гуртожитками, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 498).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n973
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#n854
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498-2018-%D0%BF#n11


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Відокремлений структурний підрозділ

«Машинобудівний фаховий коледж
Сумського державного університету»

Уведено в дію розпорядженням директора
№ ______ від «____» ___________

ПОЛОЖЕННЯ
про Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку

Версія 01
(затверджено педагогічною радою,

протокол №06 від 21 квітня 2021 року)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський гуртожиток ВСП
«Машинобудівний фаховий коледж СумДУ», затвердженого 21 квітня 2021 р. та поширюються на студентів коледжу, які проживають у гуртожитку.
1.2. Вселення студентів у студентський гуртожиток здійснюється за ордерами, виданим завідувачем гуртожитку на підставі особистих заяв та розпорядження директора
про поселення.



1. Організаційна робота в гуртожитку
2. Національно-патріотичне виховання
3. Морально-правове виховання
4. Художньо-естетичне виховання
5. Трудове виховання
6. Фізичне виховання і здоровий спосіб життя
7. Санітарно-гігієнічне виховання
8. Сімейно-родинне виховання

План виховної роботи
в гуртожитку



Міністерство освіти і науки  України
Сумський державний університет

Машинобудівний коледж
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 вересня 2022  року №1
Про організацію
чергування в гуртожитку

З метою чіткого контролю за порядком проживання студентів ВСП « Машинобудівний фаховий коледж
СумДУ» в гуртожитку коледжу та  недопущення протиправної поведінки, здійснити такі заходи:
1.Черговий адміністратор щоденно з 8-00 до 8-30 перевіряє готовність студентів до занять та санітарний стан кімнат. При 
виявленні недоліків повідомляє до 9-00 заступнику директора з ВР Щербак С.О.
2.Кожного вівторка з 10-00 до 14-00  практичний психолог Коломієць Я.М., завідувач гуртожитку Карпенко Т.І., 
вихователь Стадник О.М. перевіряють санітарний стан кімнат, строки та умови зберігання продуктів харчування.
3.Кожного четверга з 16-00 до 17-00 заступник директора з ВР Щербак С.О., завідувач гуртожитку Карпенко Т.І., 
вихователь Стадник О.М. та завідувачі відділень перевіряють санітарний стан кімнат.
4.Перевіряють санітарний стан кімнат, ведуть роз’яснювальну, виховну роботу  серед студентів, які проживають у 
гуртожитку, у І семестрі 2022/2023 н.р. щоденно з 17-00 до 21-00:



Дякую за увагу
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