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ПЛАН
ВИХ0ВН01 ТА КУЛЬТУРНО-MACOBOI
РОБОТИ
на 2017 -2018 навчальний рж

I. Науково-педагопчш проблеми,
над виршенням яких працюс педагогiчний колектив шституту:

- поеднання

професшного

становлення

студенев

i3

формуванням

у

них

високоморальних рис громадян Украдни;
- формування у студенев найвищих громадянських i духовних цiнностей, усвiдомлення
своед причетностi та вiдповiдальностi за долю крадни i народу Украдни;
- розвивати Украднську iдентичнiсть та зменшувати негативний вплив iнформацiйнод
пропаганди у вiтчизняних та шоземних засобах масовод iнформацiд;
- набуття молодим поколiнням соцiального досвiду, забезпечення духовного та морального
розвитку юнаюв i дiвчат, виховання високод полггичнод культури та трудовод моралi;
- запобюання негативному впливу на свщомють

студентiв

iнформацiд,

яка мютить

елементи жорстокостi, бездуховностi, насильства, пропагуе тютюнопалiння, наркоманiю,
пияцтво, антисощальну поведiнку;
- впровадження у свщомють молодих людей переваг здорового способу життя, формування
•

•

••

••

^

••

^

•

нащонального культу, соцiально-активнод, здоровод та духовно багатод особистоств

Основш принципи здшснення виховноУ роботи:
Розвиток особист1сно-зор1ентовано1 виховно! системи.
Диференщащя в оргатзаци виховних годин, бесщ, зустр1чей.
Розвиток защкавленосп, шщативи студенпв в оргатзаци щкавих, корисних справ.
1ндив1дуальнии тдх щ у робот 3i студентами.

II. Адаптащя студент1в нового прийому
Основш завдання:
- допомогти студентам нового прийому правильно оцшиги сво! сили, виробити бажання застосувати 1х i3 максимальною
в1ддачею;
- прищеплювати любов до обрано! професи;
- допомогти студентам тднятись на бшьш високий р1вень осв1ченост i загально! культури, професшно! квал1фшацн i
громадсько! активности;
- формувати у молод1 почуття гордост за свою крашу, навчальний заклад;
- засвоювати досвщ старших поколшь, збагачувати його власними звершеннями.

2.1. Забезпечення умов самореалпаци особистост! в1дпов1дно до ii зд1бностей,
сусптьних та власних т т ереав
Завдання:
- формування навичок самоврядування, сощально! активности та вщповщальност;
- пдвищення устш ност та навчально! дисциплши
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2.2. Робота з батьками
Завдання:
-

спшьна цтеспрямована робота шляхом залучення батьюв до навчально-виховного процесу;

-

шформування батьюв про результати навчання та дисциплтни.

III. Основм напрями национального виховання
3.1. Н ащ онально-пат рю т ичне виховання
- формування нащонально! свщомостт та людсько! пдностр любов1 до рщно! землр родини, свого народу;
- виховання високого идеалу служшня народов!, готовносл до трудового, геро!чного подвигу в !м'я процвттання укра!нсько!
держави, розвиток укра!нсько! щентичносп;
- вивчення бойових традиций та геро!чних сторшок укра!нського народу;
- формування полттично! та мовно! культури;
- формування патр1отичних та громадянських почутлв.

3.2. Морально-правове виховання

- прищеплення поваги до державних символ1в, Конституцп, прав, свобод людини та громадянина;
- наслщування найкращих моральних зразюв укра!нського народу, свое! родини;
- прищеплення та розвиток загальнолюдських моральних щнностей i почутпв;
- розвиток правово! орiентацil, готовностi студентiв до свщомого дотримання правових розпоряджень i норм, до виконання
обов'язкiв громадянина Укра!ни незалежно вщ нацiональностi, полттичних поглядев i релiгiйних переконань;

3

3.3. Художньо-естетичне виховання
- виховання у молод1 естетичних погляд1в, смаюв, яю грунтуються на кращих надбаннях цившзаци, на народних
традиц1ях;
- формування попиту в отриманш знань про традицшш укра!нсью свята, звича!', фольклор;
- вироблення ушнь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу, вщчувати i вщтворювати прекрасне у
повсякденному життг

3.4. Професшне трудове i фпичне виховання
- формування творчо!, працелюбно! особистостi, умiлого господаря, що володie вщповщними навичками,
професiйною майстернiстю;
- прищеплення любовi до обрано! професй;
- формування вмiння самостiйно на основi сучасних знань про ринкову економiку застосовувати власнi здiбностi у системi
виробництва, науки, освтти;
- утвердження здорового способу життя, як невщ'емного елемента загально! культури особистостт;
- повнотиний розвиток особистостi, формування !! фiзичних здiбностей, змщнення здоров'я, гармонiя тша й духу, людини i
природи.

3.5. Статеве виховання
- ознайомлення студентiв iз законодавством про шлюб, сiм'ю, з основами етики i психологi! сiмейного життя;
- формування готовносл до одруження i виховання майбутнiх дттей;
- виховання загальнолюдських норм поведанки у вщношеннях юнакiв та девчат, якосп сiм'янина.

3.6. Екологiчне виховання
- виховання еколопчно! культури особистостi, розумшня необхiдностi гармонi! !! вщносин iз природою;
- виховання почуття вдаовщальностт за природу, як за нацюнальне багатство, основу життя на землц
- виховання свщомого виконання норм поведш и в природi, готовностi до природоохоронно! дiяльностi рацiонального
використання природних ресурсiв.
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ПЛАН
ВИХОВНО1 РОБОТИ ГЛУХ1ВСЬКОГО АГРОТЕХН1ЧНОГО 1НСТИТУТУ
1МЕН1 С.А. КОВПАКА
СУМСЬКОГО НАУ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ Р1К
№ з/с

1.
2.

3.

Змют заходiв

Термiни виконання

Вщповщальш

План за 2016-2017 н.р. виконаний повшстю, крт запланованих захоЫв пов’язаних з дiяльнiстю
регюнально1 студентськог ради через вiдсутнiсть директив з боку М ОН та вiдсутнiстю надежного
фтансування коледжiв для участ1 у цих заходах
ВИХОВНА РОБОТА
1.1. Оргамзацтне забезпечення виховного процесу
Розробити
загальношститутський
план
виховно!
i
До 01.09.2017 р.
Журба С.О.
культурно-масово! роботи
Розробити:
- плани виховно! роботи кураторiв груп
До 01.09.2017р.
Куратори груп
- план роботи методичного об’еднання кураторiв груп i
До 01.09.2017р.
Бондаренко С.В.
вихователiв гуртожитюв
- плани виховно! роботи в гуртожитках
До 01.09.2017р.
Вихователi
Керiвники худ. сам.
До 01.09.2017р.
- плани роботи гуртюв за штересами
До 01.09.2017р.
Зайцева Н.О.
- план роботи народного музею
До 01.09.2017р.
- план роботи вторичного клубу шституту
До 01.09.2017р.
- план роботи студентського самоврядування iнституту
Г олова ОСС
До 01.09.2017р.
Гололобов В.1.
- план спортивно-масово! роботи
До 01.09.2017р.
- план роботи з правоохоронними органами
Журба С.О.
Антонов С.1.
- план роботи клубу «Людина i закон»
До 01.09.2017р.
До 01.09.2017р.
Марченко 1.В.
- план роботи практичного психолога
Скласти:
- графши чергування викладачiв у гуртожитках
До 01.09.2017р.
Журба С.О.
До 01.09.2017р.
- графш чергування навчальних груп по iнституту
Журба С.О.
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-

4.

5.

6.

графш роботи навчальних груп на закршлених
До 01.09.2017р.
Tep^ropiax
Систематично
розглядати
питання
результативност
Протягом
виховно! роботи на засiданнях педагопчно!', методично! та навчального року,
зпдно графiкiв
адмiнiстративноi ради, циклових комшш, методичного
об’еднання кураторiв навчальних груп
проведення
1.2. Проведення 3axodie, участь у конкурсах
Тематичт виховт години:
• «Вони боролися за Украшу»
• «Глухiв - архггекгурна пам’ятка» (екскурси)
• «Укра!нська т сн я - скарбниця дупм народно!»
• «Права i обов’язки студентiв»
• «Iсторiя та традицi!■ iнституту»
• «Скрегочуть жорна в наших генах» (пам’яп жертв
голодомору)»
• «Ми м а^р навиваемо святою»
• «О м чудес Укра!ни»
Протягом
• «Нетерпимiсть порушень норм моралi»
2017-2018 н.р.
• «Пiдлiток i закон»
• «Злочин i покарання»
• «Праця охороняеться законом»
• «Ти громадянин втьно! Укра!ни»
• «Вёд пияцтва до злочину - один крок»
• «Вёд вина до вини»
• «Во!ни АТО - геро! спомёж нас»
• «З ними - Бог! За ними - Укра!на»
Загальношститутськ! виховнё години:
• «Партизанський рух на Глухёвщинё»
• «О спорт! Ти - сила, витримка, краса»
• «З ними - Бог. За ними - Укра!на»
• «В тво!х руках твое здоров’я i життя»
• «Так здоров’ю, нi - залежностям»

Вересень 2017 р.
Вересень 2017 р.
Жовтень 2017р.
Грудень 2017 р.
Березень 2018р.

Клшдух М.М.
Горох Н.В.,
Журба С.О.,
Гладушка О.Ф.

Журба С.О.,
Бондаренко С.В.,
куратори груп,
вихователi

Зайцева Н.О.
Гололобов В.1.
Загорюй В.М.
К ул ш 1.В.
Володько Л.А.
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•
•
•
•
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•
•
•

7.

8.

«Iеторiя та традицн шституту»
«Шюдливим звичкам скажемо - Н1»
«IcTopia укра!нського козацтва»
«Пам’ятаймо минуле заради майбутнього»
«Визволення Украши вщ шмецько! окупацн»
«Украшська аpмiя - надiйний захист держави»
«Чорнобиль не мае минулого часу»
«Величне iм,я - Украши захисник»
«Тут все священне, все твое, бо зветься просто краем
родним»
Святкування знаменних i пам'ятних дат:
• Свято першого дзвоника
• 74 piчниця визволення мicта Глухова вщ фашистських
загаpбникiв. Мiтинг-pеквiем
• День партизансько! слави
• Уpoчиcтocтi до Дня пращвника освгти
• Святкування дня Захисника Украши та Дня козацтва
• Рiчниця визволення Украши вщ шмецько! окупацн
• Уpoчиcтocтi до Дня пращвниюв с/г господарства
• День Соборност Украши
• Урочиста програма «Тoбi доземно, жiнкo, поклонюсь»
• Урочистост до Дня Перемоги.
Тематичт вечори вщпочинку:
- Музично-розважальний конкурс «Мic iнcтитуту»
- КВК на кубок директора iнcтитуту «Студентський
каламбур»
- Студентська нoвopiчна вечipка
- «Супермен-шоу»
- Мютер гуртожиток
- «Кохання з першого погляду»

Вересень 2018р.
Лютий 2018р.
Жовтень 2017р.
Листопад 2017 р.
Жовтень 2017р.
Грудень 2017р.
Квгтень 2018р.
Лютий 2018р.
Травень 2018р.

Антонова С.С.
Нижник М.В.
Гончарова H.I.
Москаленко Н.А.
Назаренко С.П.
Сашньов В.А.
Голайбо С.В.
Дуленко H.I.
Бондаренко С.В.

31.08.2017р.
01.09 2017р.
22.09.2017р.
01.10.2017р.
14.10.2017 р.
28.10.2017р.
14.11.2017р.
22.01.2018р.
06.03.2018р.
06.03.2018р.
08.05.2018р.

Журба С.О.
Адмшютращя
Адмшютращя
Рада музею
Адмшютращя
Журба С.О.
Журба С.О.
Журба С.О.
Журба С.О.
Журба С.О.
Голова профкому
Адмшютращя

березень 2018р.

Вихoвателi

01.04.2017 р.
24.12.2017 р.
06.10.2017р.
Жовтень 2017 р.

Студком

Лютий 2018 р.

Ж урба С О ., Я нченко Н О .

Студком, рада
гуртожитку
Вихoвателi
Вихoвателi
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9.

10.

11.
12.
13.

14.

- «Be4ip т с т т д гитару»
Конкурст вечори:
• «Ерудит»
• «Кращий господар», «Краща господарка»
• «М1с Гуртожитку»
Тyриcтичнi по!здки:
• «Стежками партизан-ковпаювщв»
• «Ки!в - центр украшсько! держави»
• «Сумщина - погляд у майбутне»
• «Глинська пустинь - центр дyховноcтi»
• Сафронйвський монастир - колиска духовности
• «Новгород-Оверський край»
Провести конкурси «Краща навчальна група iнcтитyтy»,
«Краща юмната гуртожитку».
Мicяць першокурсника

Провести цикл адаптацшний заходiв i3 першокурсниками

Взяти участь у Всеукра!нському феcтивалi «Софiiвcькi зорi»
та штттих фестивалях художньо! творчоcтi

Лютий 2018р.
Листопад 2017 р.
Березень 2018 р.
Березень 2018 р.

Протягом
навчального року

До 10.07.2018 р.
Вересень 2016 р.,
зпдно плану
виховно! роботи
Вересень-грудень
2017р.
Вщповщно графжа
проведення

1.3. Робота оргамв студентського самоврядування
вибори до складу студентського
Вересень 2017 р.

15.

Провести черговi
самоврядування

16.

Провести вибори студради, рад гуртожитюв

Вересень 2017 р.

Вихователi
Ради гуртожитюв

Вихователi,
куратори

Журба С.О.
Журба С.О.,
студком
Марченко 1.В.
Журба С.О.,
керiвники художньо!
cамодiяльноcтi

Студентське
самоврядування
Студком,
виховател^
ради гyртожиткiв
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17.
18.

Оргашзувати зустр1ч1 i3 представниками громадських
молод1жних органiзацiй та пращвниками вiддiлу в справах
Ым'!, молодi та спорту
Провести новорiчний конкурс «Замють ялинки - зимовий
букет»

19.

Провести загальношститутський конкурс «М!с iнституту»

20.

Провести
iнституту»

21.

Взяти участь у робот регiонaльноi студентсько! ради

22.

Взяти участь у регюнальному конкурсi «Студент року-2018»

23.

Свято до Дня студента «Студентське визнання»

24.
25.
26.
27.
28.

загальноiнститутський

конкурсу

«Мютер

Здшснити обмiн статтями про роботу студентського
самоврядування в загальношститутсью перiодичнi видання т д
рубрикою «Biori регiональноi студентсько! ради»
Провести в шститул День студентського самоврядування
Провести загальношститутський конкурс «Студент року»
Оргашзувати роботу студентсько! сощально! служби
Провести фестиваль «Дебют першокурсника»

Протягом
навчального року
Грудень 2017р.
Березень 2018 р.

Лютий 2018 р.
Жовтень 2017 р.,
Березень 2018 р.
Квгтень 2018 р.

17.11.2017 р.

Щоквартально
I раз на семестр
25.01.2018 р.
Протягом
навчального року
19.12.2017 р.

Г олова студентського
самоврядування
Студентське
самоврядування
Журба С.О.,
голова студентського
самоврядування
Журба С.О.,
голова студентського
самоврядування
Журба С.О.,
голова студентського
самоврядування
Журба С.О.,
голова студентського
самоврядування
Журба С.О.,
голова студентського
самоврядування
Г олова студентського
самоврядування
Г олова студентського
самоврядування
Г олова студентського
самоврядування
Г олова студентського
самоврядування
Голова студентського.,
9

Акця «To6i, захиснику Украши!»
29.
30.

31.

Жовтень, 2017 р.
Акця «Зупинимо СНЩ разом»

01.12.2017р.

Акци:
- «Подаруй дитит свято»
- «Серце до серця»
- «До свплого дня свгтт вчинки»
Музично-розважальна програма до Дня Святого Валентина

32.
33.

19.12.2017р.
Березень 2017р.
Травень 2018 р.
14.02.2018р.
07.03.2018 р.

Музично-розважальна програма «Мю шституту»
Лтературний веч1р «Великий син, великого народу»

34.

16.03.2018р.
Свято матер1 «Хай святиться твое 1м’я , р1дна ненько моя»

35.

14.05.2018 р.
Акця «Нехай земля квгтуе всюди - природу збережемо, люди»

36.

37.

Червень 2018 р.

Загальношститутський туристичний злт для студентського активу

Червень 2018 р.

ради гуртожитюв
Г олова студентського
самоврядування,
ради гуртожитюв
Студентське
самоврядування
Студентське
самоврядування
Голова студентського
самоврядування,
ради гуртожитюв
Ради гуртожитюв
Виховател1,
голова студентського
самоврядування
Виховател1,
голова студентського
самоврядування
Голова студентського
самоврядування,
ради гуртожитюв
Голова студентського
самоврядування,
Гололобов В.1.

1.4. Оргамзащя роботи з батьками
38.

Ознайомитися з шмейним станом студенпв

39.

Систематично шформувати батьюв щодо
вщвщування занять та поведшки студенпв

Вересень 2017 р.
навчання,

Протягом
навчального року

Куратори навчальних
груп, виховател1
Куратори навчальних
груп
10

40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.
48.
49.

1ндивщуальна робота з батьками студенпв i3 «групи ризику»
Робота
з
батьками
в
консультативному
цен^
(консультацн нарколога, психотерапевта, представниюв
правоохоронних оргашв)
Провести загальноiнститутськi батькiвськi збори:
- для батьюв студентiв нового прийому: «Традицн
iнституту. Вимоги до оргатзаци навчально-виховного
процесу»
- для батьюв студентiв II-IV курсiв.
- «Сднють вимог навчального закладу та Ым’! у навчаннi i
вихованнi особистосп» (за участю мiських служб для
молод^
Робота батькiвськоi ради
Провести батьювсью збори в навчальних групах:
«Сшльна
робота
батькiв,
педагогiчного
колективу,
громадськосп з виховання молодi»
«Акгуальт проблеми виховання молодi на сучасному етапi»

Протягом
навчального року

Журба С.О.,
зав. вщдшеннями

Протягом
навчального року

Журба С.О.,
вихователi

Вересень 2017 р.

Адмшютращя,
куратори груп
завiдувачi вщдшень

Жовтень 2017р.
Березень 2018 р.

Протягом
навчального року
I семестр
II семестр

Провести консультацii для батьюв:
«Харчування студентiв - запобiгання хворобам»
Жовтень 2017 р.
«Група ризику: як вирнттити проблему»
Квггень 2018 р.
1.5. Спортивно-масова робота
Спортивне свято до Дня фiзичноi культури i спорту «О,
спорт! Ти досконалост людськiй сприяеш»
08.09.2017р.
Олiмпiйський тиждень
Вщкрита першiсть з футболу у залш комплексно!
спартакiади серед навчальних закладiв м. Глухова
Змагання з мшйфутболу на першiсть гуртожитку

09.-13.10.2017 р.

Адмшютращя
Куратори груп,
завiдувачi вщдшень
Куратори груп,
завiдувачi вщдшень
Мед. працiвник,
рада профшактики,
Марченко I.B.
Гололобов B.I, викладачi
фiзичного виховання
Викладачi фiзичного
виховання

З 21.09.2017 р.

Середа В.О.

З 14.09.2017 р .

Викладачi фiзичного
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50.

Змагання з волейболу серед студенНв I курЫв

З 12.09.2017 р.

51.

Огляд-конкурс стшних газет на спортивну тематику

З 12.09.2017 р.

52.

Мюячник фiзичного виховання

01-30.10.2017р.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Вщкрита першшть з легкоатлетичного кросу у залш
загальношститутсько! спартаюади
Вiдкрита першiсть шституту з волейболу
Загальноiнститутськi змагання з настшьного тенiсу
Товариська зустрiч з волейболу з командою ГНПУ iменi
Олександра Довженка
Кубок мшького голови з футболу
Першють iнституту з волейболу П-ГУ курси
Першiсть iнституту по шашкам
Мiськi змагання з настшьного тешсу

12.09.2017 р.
З 03.10.2017 р.
З 22.10.2017 р.
Жовтень, 2017 р.
Жовтень, 2017 р.
З 07.11.2017 р.
З 14.11.2017 р.
Листопад 2017 р.

Кубок iнституту з волейболу серед студенНв

З 14.11.2017 р.

Першiсть шституту з шахiв

З 21.11.2017 р.

Волейбольний турнiр на кубок директора шституту
Змагання з волейболу з командою ППК ГНПУ ^ в ч а т а )
Змагання з волейболу з командою медичного училища
Спортивне свято «Нащадки козацько! слави»

30.11.2017 р.
Листопад 2017 р.
Листопад 2017 р.
14.10.2017 р.

виховання
Викладачi фiзичного
виховання
Гололобов В.Г.
Викладачi фiзичного
виховання
Викладачi фiзичного
виховання
Кельбас Я.В.
Викладачi фiзичного
виховання
Викладачi фiзичного
виховання
Середа В.О.
Викладачi фiзичного
виховання
Викладачi фiзичного
виховання
Викладачi фiзичного
виховання
Викладачi фiзичного
виховання
Викладачi фiзичного
виховання
Викладачi фiзичного
виховання
Кельбас Я.В.
Викладачi фiзичного
виховання
Викладачi фiзичного
виховання
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Обласш змагання з волейболу у залж спартаюади СНАУ
Першють шституту з шахiв серед студенлв I курсу

Грудень 2017 р.
З 05.12.2017 р.

Обласш змагання з настшьного тенюу
Мюью змагання з шахiв

Грудень 2017 р.
Грудень 2017 р.

Загальноiнститутська
спартакiада
спiвробiтникiв
Першiсть iнституту з армспорту

«Здоров’я»

серед

28.01.2018 р.
02.02.2018 р.

Кельбас Я.В.

О чень 2018 р.

Гололобов B.I.

О чень 2018 р.
26.01.2018 р.

Першють шституту з шдняття колоди
Конкурс кросвордiв серед студенев iнституту
Змагання
з
баскетболу
^вчата)
у
загальноiнститутськоi спартакiади
Загальношститутська
спартакiада
«Здоров’я»
спiвробiтникiв
Обласна спартаюада «Здоров’я» серед спiвробiтникiв

Кельбас Я.В.
Викладачi фiзичного
виховання
Поцелуев I.I.
Викладачi фiзичного
виховання
Поцелуев I.I.,
Колесник В.В.
Викладачi фiзичного
виховання
Викладачi фiзичного
виховання
Гололобов B.I.

27.01.2018 р.
залiк
серед

Змагання з лижних гонок у залж мiськоi спартакiади серед
навчальних закладiв
Мiськi змагання з волейболу (юнаки)
Мюью змагання з волейболу ^ в ч а т а )
Першiсть iнституту серед I курЫв з баскетболу
Першiсть iнституту з бадмштону
Змагання з баскетболу (юнаки, дiвчата) у залiк мюько!
спартаюади

О чень 2018 р.
Лютий 2018 р.
Лютий 2018 р.
Лютий 2018 р.
02.02.2018 р.
З 16.02.2018 р.
Березень 2018 р.

Поцелуев I.I.,
Колесник В.В.
Викладачi фiзичного
виховання
Викладачi фiзичного
виховання
Викладачi фiзичного
виховання
Викладачi фiзичного
виховання
Викладачi фiзичного
виховання
Викладачi фiзичного
виховання
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84.
85.

111аховий туршр, присвячений Дню 8 Березня

07.03.2018 р.

Змагання з баскетболу серед студешзв гуртожитюв

16.03.2018 р.

86.

Вщкрита перннсть шституту з шдтягування на перекладин!

22.03.2018 р.

87.

Вщкрита периисть шституту з пщняття rapi

05.04.2018 р.

88.

Периисть шституту з волейболу серед проживаючих в
гуртожитках.

3 12.04.2018 р.

89.

Змагання з мшьфутболу у залж обласно! спартаюади СНАУ

Кв1тень 2018 р.

90.
91.

Змагання з баскетболу (чоловжи) у залж обласно!
спартаюади СНАУ
Змагання з легко! атлетики у залж обласно! спартаюади
СНАУ

Кв1тень 2018 р.
Кв1тень 2018 р.

92.

Периисть шституту з волейболу (юнаки)

93:

Спортивне свято «День здоров’я»

94.

Змагання з мшьфутболу у залж комплексно! спартаюади
шституту

3 23.05.2018 р.

95.

MicbKi змагання з легко! атлетики

Травень 2018 р.

96.
97. .

Периисть
шституту
серед
допризовно!
«Допризовник»
Участь у мюькому туристичному зльот1

3 12.04.2018 р.
18.05.2018 р.

молод!

Заступник директора з виховно!* роботи

Травень 2018 р.
Червень 2018 р.

Викладач1 ф1зичного
виховання
Викладач1 ф1зичного
виховання
Викладач1 ф1зичного
виховання
Викладач1 ф1зичного
виховання
Викладач! ф1зичного
виховання
Викладач1 ф1зичного
виховання
Викладач1 ф1зичного
виховання
Викладач1 ф1зичного
виховання
Викладач1 ф1зичного
виховання
Викладач1 ф1зичного
виховання
' Викладач1 ф1зичного
виховання
Викладач1 ф1зичного
виховання
Викладач1 ф1зичного
виховання
Викладач1 ф1зичного
виховання

С.О. Журба
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