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ВСТУП 

 

 

Виховна діяльність в коледжі є важливою складовою навчально-виховного 

процесу та направлена на пошук і впровадження нових ефективних форм для 

забезпечення всебічного і гармонійного розвитку студентів. Основною метою 

виховної роботи є виховання особистості студента, набуття ним соціального 

досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в 

нього професійно-наукового світогляду, розвиток духовності, моральної, 

естетичної, правової та екологічної культури, навичок здорового способу життя, 

прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і 

культурних норм, цінностей, правил та ідеалів поведінки в професійній 

діяльності. Для проведення комплексу організаційно-виховних заходів, які 

сприяють досягненню цієї мети, в коледжі складається план виховної роботи на 

навчальний рік. 

Виховання студентської молоді в коледжі ґрунтується на наступних 

принципах: 

       демократичності - визнанні права кожного на свободу виявлення своєї 

творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;  

∙ гуманізації - створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні 

людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;  

∙ єдності навчальної та виховної діяльності - консолідації студентства та 

педагогічних працівників у єдину спільноту, об'єднану спільною мораллю та 

ідеями;  

∙ послідовності - привнесенні виховних аспектів у всі форми освітнього 

процесу, зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю та продуктивною 

працею;  

∙ диференціації та індивідуалізації виховного процесу - врахуванні у виховній 

діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального 

розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої 

індивідуальності;  

∙ єдності теорії та практики - реалізації набутих студентами знань, умінь і 

навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;  

∙ природовідповідності - врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, 

вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів; ∙ 

пріоритету правової свідомості - вихованні поваги до конституційних прав та 

свобод людини.  

     Пріоритетними  напрямами  виховної діяльності коледжу є:  

∙ єдність навчального та виховного процесів;  

 ∙ розвиток гуманістичного мікроклімату, культури взаємовідносин, здорового 

способу життя;  

∙ формування творчої атмосфери;  



∙ підвищення ефективності інформаційно - просвітницької роботи;  

∙ виховання молоді з патріотичних та гуманістичних позицій;  

∙ удосконалення індивідуальної правової профілактичної роботи зі студентами; ∙ 

організація соціально-психологічної допомоги студентам;  

    ∙   впровадження демократичної культури через вироблення відповідних процедур 

для захисту прав студентів;  

∙ розвиток студентського самоврядування;  

∙ формування та дотримання традицій коледжу;  

 ∙ формування ціннісних життєвих навиків, профілактика булінгу, кримінальних 

правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин та запобігання 

торгівлі людьми;  

 ∙ в умовах епідемії COVID-19 при проведенні виховних заходів дотримання 

відповідних правил безпеки та використання дистанційних комунікаційних 

платформ; 

 ∙ інформування щодо основних правил безпеки життєдіяльності.  

       Основні форми виховної роботи зі студентами:  

∙ позаурочні заходи: відзначення свят, пам’ятних історичних дат, конкурси, 

конференції тощо (в умовах карантину в он-лайн режимі); 

∙ тематичні виховні години на рівні академічної групи та коледжу (в умовах 

карантину в он-лайн режимі);  

∙ заняття в спортивних секціях, гуртках, творчих колективах і студентських 

клубах; 

 ∙ екскурсії до музею коледжу, музеїв та визначних історичних пам’яток міста 

та України;  

∙ участь у загальноміських заходах по відзначенню та вшануванню державних 

свят та важливих історичних дат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Організаційний момент 

 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

проведення 

Відповідальні особи 

1.  Складання і затвердження 

плану виховної роботи 

коледжу. 

31.08.2020 р.  Директор коледж, 

заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи 

2.  Складання і затвердження 

плану виховної роботи в 

гуртожитку. 

31.08.2020 р.  Вихователь гуртожитку 

3.  Складання і затвердження 

плану роботи психолога. 

31.08.2020 р.  Практичний психолог. 

4. Складання та погодження 

планів роботи студентського 

самоврядування коледжу та 

гуртожитку. 

31.08.202 0р.  Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, голова студ. 

ради 

5.  Складання і затвердження 

планів роботи керівників 

груп. 

31.08.2020 р. Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники 

груп 

6. Вибори студентського 

активу в академічних 

групах. 

Вересень 2020  Керівники груп,  

заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, голова студ. 

ради . 

7.  Вибори органів 

студентського 

самоврядування. 

Вересень 2020 р.  Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, голова студ. 

ради  

8.  Зустрічі із першо-

курсниками з метою 

виявлення талантів, 

залучення до предметних 

гуртків, гуртків художньої 

самодіяльності, спортивних 

секцій. 

Вересень 2020 р.  Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники 

груп, керівники 

предметних та 

спортивних гуртків. 

 



9.  Проведення інструктажів по 

основних напрямах безпеки 

життєдіяльності, заходів 

безпеки в умовах епідемії 

вірусних та інфекційних 

захворювань. 

1.09.2020 р.  Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, інженер з 

техніки  

безпеки, керівники 

груп, вихователь  

гуртожитку 

10.  Поселення в гуртожиток . 31.08-01.09.2020 р.  Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, завідуюча  

гуртожитком,  

вихователь гуртожитку 

11.  Складання графіку 

чергування викладачів у 

гуртожитку та коледжу. 

31.08.2020 р.  Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи 

12.  Проведення виховних годин 

в академічних групах. 

За розкладом  Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники  

груп. 

13.  Планування та організація 

діяльності психологічної та  

медико-консультативної 

служб. 

Відповідно до 

плану роботи  

служб 

Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, практичний 

психолог, мед. 

працівник 

14.  Проведення семінарів для 

студентського активу. 

Остання  

середа місяця 

Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, зав. денним 

відділенням, 

практичний психолог, 

вихователь гуртожитку 

15.  Планування та організація 

культурно масових заходів 

бібліотеки коледжу. 

Вересень  Зав. бібліотеки 

16. Складання та затвердження 

графіків роботи предметних 

гуртків та спортивних 

секцій. 

Вересень  Заст. директора з 

навчально-

виховної роботи, 

голови циклових 

комісій, 



керівники предме-

тних та спортивних 

гуртків. 

17.  Впорядкування та 

поновлення експозицій 

музею коледжу. 

Протягом року  Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, художник, 

голови циклових 

комісій. 

18.  Індивідуальна робота з 

батьками (дистанційно) . 

Протягом року  Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники 

груп, зав. денним 

відділенням, 

практичний психолог 

19. Організація і проведення 

батьківських зборів в групах.  

 

 1 раз у семестр  Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники 

груп, зав  денним 

відділенням, 

практичний психолог 

 

20.  Складання списку студентів, 

що мають право на 

соціальну стипендію. 

 

 

01.09–04.09.2020 р. Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи , керівники 

груп. 

 

 

 

 

Національно-патріотичне виховання:  

• формування національної свідомості і відповідальності за долю України; • 

виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної 

пам'яті; • культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою та ін.);  

• виховання бережливого ставлення до національного багатства країни: 

інтелектуального потенціалу, природніх ресурсів, історичної пам’яті, мови, 

культури, традицій тощо. 



 

№ 

п/п 

Заходи Термін проведення Відповідальні 

особи 

1.  Урочисте привітання 

студентів першого 

курсу. 

01.09.2020 р. Директор коледжу, заст. 

директора з навчально-

виховної роботи, зав. 

денним відділенням, 

керівники груп. 

2.  Тематична година з 

основних напрямів 

безпеки життєдіяльності, 

заходів безпеки в умовах 

епідемії вірусних та 

інфекційних 

захворювань. 

01.09.2020 р. Керівники  

груп 

3.  Проведення історико-

краєзнавчих 

екскурсій. 

Протягом року Керівники груп 

4.  Проведення виховних 

заходів, присвячених 

відзначенню Дня 

Державного Прапора 

України та Дня 

Незалежності України: 

- «Наш стяг у золоті й 

блакиті», «Прапори 

часів українського 

козацтва»; 

- «Тернистий шлях 

історії незалежності 

України»; 

 - конкурс рефератів 

«Історія нашого прапора»; 

 - книжково-ілюстративна 

виставка «Україна 

назавжди». 

Протягом року Комісія  

соціально  

гуманітарних  

дисциплін,  

керівники груп,  

зав. бібліотекою  

коледжу, вихователь 

гуртожитку 

5.  Проведення заходів до 

Всеукраїнського Дня 

бібліотеки: 

До 30.09.2020 р. Зав. бібліотеки, 

керівники  

груп 



 - інформаційна година 

«Дещо з історії книги та 

бібліотеки»; 

 - конкурс творчих робіт 

«Книга і бібліотека у 

моєму житті»; 

 - доброчинна акція 

«Подаруй бібліотеці 

книгу». 

6. Заходи, присвячені 

Дню захисника 

України: 

 -урок-реквієм, 

присвячений 

захисникам рідної 

землі, їхнього бойо-

вого подвигу; 

-конкурс творчих 

робіт та презентацій 

«Героям Слава!»; 

-виховна година 

«Сила та воля –

звільнена доля»; 

-тематичний захід 

«День українського 

козацтва». 

Жовтень 

2020 р. 

Комісія  

соціально  

гуманітарних  

дисциплін, 

керівники груп 

7.  Виховний захід:  

«Ні хто не забутий! Ні 

що не забуто!», 

присвячений Дню 

визволення України 

від нацизму. 

28.10.2020 р. Комісія  

соціально  

гуманітарних  

дисциплін 

8.  Інформаційна година до 

Дня української 

писемності та мови 

«Минуще все, лиш слово 

не минає...» 

09.11.2020 р. Комісія  

соціально  

гуманітарних  

дисциплін 

9 . Участь в загальноміських 

заходах до Дня пам'яті 

жертв голодоморів . 

25.11.2020 р. Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники груп 



10.  Проведення заходів до 

Дня Соборності та 

Свободи України: 

-урок патріотизму серед 

студентів І-ІV-х курсів  

«Соборна, вільна, 

незалежна мати Україна –

одна на всіх, як оберіг»; 

-тематичні години 

спілкування в усіх 

академічних групах 

«Україно, твоя доля –

єдність, злагода і воля». 

22.01.2021 р. Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники груп, 

вихователь гуртожитку 

11.  Тематична година до 

Дня пам’яті Героїв 

Крут, перегляд 

кінострічки «Крути 

1918». 

29.01.2021 р. Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники груп, 

вихователь гуртожитку 

12.  Цикл заходів до Дня 

Гідності та Свободи: 

-тематичні години пам’яті 

«Революція Гідності –

пам’ятаємо, не забудемо, 

розповімо!»; 

-лекції та бесіди: «Герої 

не вмирають», 

«Європейський вибір 

України», «Пам’яті 

Небесної Сотні»; 

-перегляд 

документальних фільмів 

«Зима, що нас змінила», 

«Майдан». 

19-22.02.2021 р. Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники груп, 

вихователь гуртожитку 

13.  Тематична година 

спілкування до Дня 

рідної мови: 

«Материна мова!». 

21-22.02.2021р. Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники 

груп, вихователь 

гуртожитку 

14.  Шевченківські читання: 

«Велич поета –до 

кожного серця». 

09.-10.03.2021 р. Комісія соціально  

гуманітарних  

дисциплін 



15.  Проведення виховних 

годин, диспутів на теми:  

-«Таємниці України»;  

-«Духовні скарби нації»;  

-«Бути патріотом –це 

обов'язок»; 

- «Шляхами подвигу і 

слави». 

Протягом року Керівники груп 

16.  Участь в загальноміських 

заходах до Дня пам’яті та 

примирення та Дня 

Перемоги. 

06-07.05.2021 р. Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники груп, 

вихователь гуртожитку 

17.  Проведення тематичних 

години до вшанування 

пам’яті жертв політичних 

репресій.   

20.05.2021 р. Керівники груп 

18.  Проведення заходів до 

Дня Конституції.  

27.06.2021р. Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники груп, 

вихователь гуртожитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правове виховання: 

 

 

• прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;  

• виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів 

України; • виховання громадянського обов'язку;  

• формування політичної та правової культури особистості. 

 

 

 



№ 

п/п 

Заходи Термін 

проведення 

Відповідальні 

особи 

1.  Ознайомлення студентів 

першокурсників з 

нормативними 

документами, що 

регламентують їх права та 

обов'язки в коледжі. 

Вересень Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники груп, 

вихователь гуртожитку 

2.  Цикл бесід на теми 

морально-правового 

виховання, питань 

попередження 

правопорушень та 

злочинності серед 

студентів, зустрічі з 

представниками 

правоохоронних органів. 

Протягом року Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники груп, 

вихователь гуртожитку 

3.  Анкетування та співбесіди, 

студентів  з практичним 

психологом коледжу. 

Протягом року Практичний психолог 

4.  Тематичний захід до 

Дня захисту прав 

людини . 

10.12.2020р. Комісія  

соціально  

гуманітарних  

дисциплін 

5.  Орієнтовні теми 

годин керівника 

групи:  

- Що таке 

Конституція?;  

- Що таке громадянська 

зрілість? 

- Як не стати об’єктом 

злочинних зазіхань;  

- Кримінальна 

відповідальність 

неповнолітніх;  

- Закон про тебе і для 

тебе;  

- З чого починається 

злочин?; 

Протягом року Керівники груп, 

психолог, вихователь 

гуртожитку 



- Як уникнути 

правопорушень у 

повсякденному 

житті?;  

- Причини і наслідки 

асоціальної поведінки 

молоді;  

- Що ви знаєте про 

торгівлю людьми в 

сучасному світі;  

- Чи можуть бути права 

без обов’язків?;  

- Законодавчо-

нормативна база в 

галузі 

працевлаштування 

випускників вищих 

навчальних закладів. 

 

 

 

Професійне виховання:  

 

 

• виховання поваги до обраної професії;  

• формування усвідомленого ставлення до професійних якостей;  

• мотивація до ознайомлення з професійними новаціями. 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін проведення Відповідальні 

особи 

1.  Тематичні години про 

значущість та 

актуальність професії та 

нові досягнення в галузі. 

Протягом року 

 

Керівники груп, голови 

циклових комісій 

2.  Тематична година 

«Значущість книги» для 

студентів першого курсу. 

Вересень Зав. бібліотеки 



3.  Виховні  заходи до Дня 

студента.  

17.11.2020 р. Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники груп, 

вихователь гуртожитку 

4.  Екскурсії на 

підприємства . 

Протягом року Голови циклових комісій, 

керівники груп 

5.  Заняття з елементами 

тренінгу  

«Техніка пошуку роботи». 

Квітень Практичний психолог 

6.  Зустріч з керівником 

відділу активної 

підтримки безробітних 

Сторожинецької 

районної філії 

Чернівецького 

обласного центру 

зайнятості. 

Березень Практичний психолог, 

керівники груп, заст. 

директора з навчально-

виховної роботи 

7.  Проведення виховних 

заходів до: 

Дня працівника лісу; 

Дня Землевпорядника; 

До Міжнародного дня 

бухгалтера. 

Згідно графіка Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники груп, 

голови циклових комісій 

8. Орієнтовні теми для 

наставників груп:  

- Чим приваблює вас 

обрана  

спеціальність? ; 

- Яким повинен 

бути сучасний 

спеціаліст?;  

- Обрана професія як 

бажання служити 

благу країни;  

- Як потрібно шукати 

роботу? 

Протягом року 

 

Керівники груп 

 

 

 



Художньо-естетичне виховання: 

 

 

• розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої 

діяльності; • формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які 

ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях 

світової культури;  

• вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання 

народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті. 

 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

проведення 

Відповідальні 

1.  Виховний захід: «День 

знань». 

01.09.2020 р.  Директор коледжу, заст. 

директора з навчально-

виховної роботи, 

керівники груп, голови 

циклових комісій 

2. Святковий флешмоб до 

Дня працівників освіти. 

Перший тиждень 

жовтня 

Директор коледжу, заст. 

директора з навчально-

виховної роботи, 

керівники груп, голови 

циклових комісій 

3. Тренінг «Торгівля людьми 

ближче, ніж може 

здаватися» до Європей–

ського дня боротьби з 

торгівлею людьми. 

16.10.2020р. Практичний психолог 

4.  Заходи до 

Міжнародного Дня 

студента. 

17.11.2020 р.  Директор коледжу, заст. 

директора з навчально-

виховної роботи, 

керівники груп, голови 

циклових комісій 

худ.керівник 

5.  Конкурсна програма до 

Дня Святого Валентина. 

13.02.2021 р.  Заст. директора з 

виховної роботи, 

художній керівник, 

керівники груп 



6.  Забезпечити перегляд 

фільмів за творами Лесі 

Українки (в рамках Плану 

заходів з відзначення у 

2021 році 150–річчя з дня 

народження Лесі України). 

25.02.2021р. Керівники груп, 

вихователь гуртожитку 

7.  Студентське вітання до 

першого Дня весни  

«Мерцишор!» 

01.03.2021 р.  Заст. директора з 

виховної роботи, 

художній керівник, 

керівники груп 

8. Проведення заходів до 

Шевченківських днів:   

- засідання круглого столу 

«Актуальність творів 

Кобзаря у сьогоденні 

України»;  

 - літературно–мистецький 

конкурс на краще 

виконання творів Кобзаря;  

- семінар «Жіночі образи у 

творчості і долі Кобзаря». 

09-10.03.2021р. Керівники груп, комісія  

соціально  

гуманітарних  

дисциплін 

9.  Святковий концерт до Дня 

матері «Ім’я матері –

святе». 

14.05.2021р. Заст. директора з 

виховної роботи, 

художній керівник, 

керівники груп 

10 Флешмоб до Дня 

вишиванки «Між 

схрещених   нитей   

прошито людину...» 

20.05.2021р. Заст. директора з 

виховної роботи, 

художній керівник, 

керівники груп 

11. Взяти участь в літургії 

біля каплиці коледжу в 

день Кирила та Мефодія. 

24.05.2021р. Директор коледжу,заст. 

директора з виховної 

роботи, художній 

керівник, керівники груп 



12. «На крилах прощального 

вальсу»: урочистості з 

нагоди вручення дипломів 

випускникам 2021 

29.06.2021р. Директор коледжу,заст. 

директора з виховної 

роботи, художній 

керівник, керівники груп 

 

 

 

Екологічне виховання:  

• формування основ глобального екологічного мислення та екологічної 

культури; виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної 

діяльності • оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального 

природокористування;  

• виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство. 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

проведення 

Відповідальні 

особи 

1.  Проведення днів 

довкілля. 

За окремим 

графіком 

Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники груп, 

голови циклових комісій 

2.  Проведення конкурсів:  

• на краще 

естетичне 

оформлення кімнат 

в гуртожитку  

• на краще озеленення 

кабінету 

Протягом  

року 

Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, вихователь 

гуртожитку, завідуюча 

гуртожитком 

3.  Огляд санітарного стану 

кімнат в гуртожитку. 

Згідно 

графіку 

Студ. рада 

гуртожитку, 

вихователь  

гуртожитку 

4.  Роботи щодо 

упорядкування території 

коледжу та гуртожитку. 

Протягом  

року 

Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники груп, 

заст.. директора по АГЧ 



5.  Орієнтовні теми годин 

керівника групи: ∙  

- «Життя без сміття»;  

∙ -  - «Збережи свою планету 

-збережи майбутнє» ; 

- Всесвітній День 

здоров’я;  

- Екологічна безпека та 

сталий розвиток;  

- Екологічна культура 

особистості;   

- Червона Книга 

планети;  

- «Чорнобиль – 

екологічне лихо 

XXст». 

∙ 

Протягом  

року 

 

Керівники груп, 

практичний психолог, 

вихователь гуртожитку 

6. Взяти участь в 

екологічних акціях 

організованих в 

коледжі: 

- День довкілля; 

- День птахів; 

- Чистий струмок; 

- Майбутнє лісу в твоїх 

руках. 

Протягом року Керівники груп, 

психолог, вихователь 

гуртожитку 

 

 

Фізичне виховання 

 

• виховання відповідального ставлення до власного здоров'я, здорового 

способу життя; • формування знань і навичок фізичної культури в житті 

людини;  

• забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;  

• фізичне, духовне та психічне загартування;  

     • формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання 

негативним звичкам, профілактика захворювань;  

• створення умов для активного відпочинку студентів. 

 



№ 

п/п  

Заходи Термін 

проведення 

Відповідальні 

особи 

1.  Туристичні похід 

студентів в Карпати. 

Травень  

2021 р.  
Керівники груп 

2.  Тематичні години до:  

- Дня профілактики 

ВІЛ/СНІДу; 

-  Всесвітнього Дня 

відмови від паління;  

- Дня толерантності; 

- Дня Землі; 

- Дня профілактики 

туберкульозу;  

-  «Антинаркотик» ;  

- Зустрічі з лікарями. 

Протягом року Заст. директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівники груп, 

медичні працівники 

3. Взяти участь у 

загальноколеджівській 

спартакіаді з наступних 

видів спорту: 

- футбол; 

- легкоатлетичний 

крос; 

- волейбол; 

- гирьовий спорт; 

- шахи, шашки; 

- настільний теніс 

Протягом року Керівник фізичного 

виховання, керівники 

груп 

4.  Участь у районних, 

міських, обласних, 

всеукраїнських та 

міжнародних спортивних 

змаганнях, турнірах. 

Протягом  

навчального року 

Керівник фізичного 

виховання 

5.  Бесіди з питань 

правильного здорового 

харчування, уникнення 

простудних та 

інфекційних захворювань, 

загартування. 

Протягом року  Керівники груп, медичні 

працівники, вихователь 

гуртожитку 



6.  Проводити бесіди з 

студентами на теми: 

- «Праця творить 

людину»; 

- «Праця розвиває не 

лише фізично, а й 

розумово»; 

«        - «Праця зміцнює 

сім'ю». 

Протягом року 

 

Керівники груп, 

психолог, медичні 

працівники, вихователь 

гуртожитку. 

 

                         Заступник директора 

з навчально - виховної роботи_____________І.П.Бурдейний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


