
 
№ З М І С Т Термін виконання Відповідальний Відмітка про 

виконання 

  Організаційна робота зі студентами та батьками. 

1.1. Планування роботи 

   

1.1.1. Розробити і затвердити єдиний план виховної роботи 

коледжу до 09.09.20 

Заст. директора з навчально-

виховної роботи, 

рада кураторів 

 

1.1.2. Розробити і затвердити план роботи ради з 

профілактики правопорушень та шкідливих звичок вересень 

Заст. директора з навчально-

виховної роботи, 

рада кураторів 

 

1.1.3. Узгодити і затвердити: 

- план виховної роботи кураторів; 

- план виховної роботи вихователя гуртожитків; 

- план роботи бібліотеки; 

- план роботи студентської ради коледжу 

вересень 

 

Заст. директора з навчально-

виховної роботи, 

рада кураторів 

 

1.1.4. Скласти і затвердити: 

- графік чергування викладачів по коледжу; 

- графік чергування відповідальних груп по 

коледжу 

до 01.09.20 

 

Заст. директора з навчально-

виховної роботи, 

рада кураторів 

 

1.1.5. Профорієнтаційна робота «Дні відкритих дверей» 

(екскурсія по коледжу, зустріч з учнями шкіл міста та 

району, бесіди, виставки) 

згідно плану 

профорієнтаційної 

роботи коледжу 

 

Студентська рада  коледжу 

 

 1.2. Організаційна робота    

1.2.1. Проведення виборів членів студентської ради на 

2020-2021 н.р. до 30.09.20 

Заст. директора з навчально-

виховної роботи, 

рада кураторів 

 

1.2.2. Організація чергування членів студентської ради по 

коледжу та в гуртожитку 
постійно 

Заст. директора з навчально-

виховної роботи, 

рада кураторів, 

вихователь гуртожитку 

 

1.2.3. Вибори органів студентського самоврядування  

гуртожитку 
до 07.09.20 

Куратори груп, вихователь 

гуртожитку 

 

1.2.4. Організація відзначення ювілейних дат, визначних 

людей України та світу, проведення бесід, випуск 

стіннівок 

протягом року 

Заст. директора з навчально-

виховної роботи, 

рада кураторів, куратори груп 

 



1.2.5. Вивчення особових справ студентів груп нового 

набору 
вересень 

Куратори груп  

1.2.6. Проведення виховних годин, згідно плану протягом року Куратори груп  

1.2.7. Проведення рейдів щодо санітарно-гігієнічних умов 

кімнат студентів у гуртожитку згідно графіку 

чергування 

 Адміністрація,вихователь 

гуртожитку, практичний 

психолог,члени студради 

коледжу та гуртожитку 

 

1.2.8. Організація зустрічі з юристом, наркологом, 

представниками соціальної служби 
протягом року 

Заст. директора з навчально-

виховної роботи, 

рада кураторів, практичний 

психолог 

 

1.2.9. Зустріч адміністрації з дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавлених батьківського піклування 
2 рази на семестр Адміністрація коледжу 

 

1.2.10. Проведення індивідуальної роботи зі студентами, які 

схильні до правопорушень (за окремим планом) 

протягом року 

Заст. директора з навчально-

виховної роботи, 

рада кураторів, практичний 

психолог, куратори груп, 

соціальний педагог  

 

  Організація діяльності студентів. 

2.1. Адаптація студентів нового набору 

   

МЕТА: Допомагати студентам нового набору правильно оцінити свої сили, виробити бажання застосовувати їх з максимальною        

               віддачею.  

              Прищеплювати любов та повагу до обраної професії. 

              Допомагати студентам нового набору піднятися  на більш високий рівень освіченості і загальної культури, професійної   

              кваліфікації  та громадської активності.  

              Формувати у молоді почуття гордості за свою країну, навчальний заклад 

№ З М І С Т Термін виконання Відповідальний Відмітка про 

виконання 

2.1.1. Зустріч батьків та студентів з адміністрацією коледжу Один раз на семестр Адміністрація коледжу  

2.1.2. Проведення Дня знань 
01.09.20 

Адміністрація, куратори груп, 

культорганізатор 

 

2.1.3. Провести інструктаж студентів академічних груп з 

техніки безпеки, правил дорожнього руху та 

протипожежної безпеки 

вересень 
Куратори груп, інженер з 

охорони праці 

 

2.1.4. Дослідження психологічного мікроклімату, 

анкетування студентів з метою виявлення їх творчих 

 

вересень - жовтень 

 

 

 



здібностей, діагностики темпераменту, тривожності, 

агресивності, оцінки рівня особистості, світогляду та 

діагностування вихованості студентів, рівня розвитку 

їх пізнавальних інтересів, проведення бесід з метою 

адаптації студентів 1 курсу 

Куратори груп, 

практичний психолог 

2.1.5 Вивчення рівня адаптації студентів першокурсників 

до умов навчання у закладі вищої освіти листопад 

Практичний психолог, 

вихователь гуртожитку, 

куратори груп 

 

2.1.6 Проведення бесід на теми: 

- «Історія та традиції коледжу»; 

- «Знай свої права»; 

- «Раціональне застосування нашого часу»; 

- «Корисна їжа та здоров’я»; 

- «Вплив комп’ютера на здоров’я людини»; 

- «Як ми виконуємо вимоги статуту  коледжу і 

правила поведінки для студенів»; 

- «Правила особистої гігієни»; 

- «Знай та виконуй правила дорожнього руху»; 

- «Взаємовідносини в новому колективі»; 

- «Дрес - код студентів коледжу»; 

- «Відповідальність за правопорушення»; 

- «Взаємовідносини між юнаками і дівчатами – 

психологічні аспекти» 

протягом року 

Куратори груп, 

голова комісії з попередження 

правопорушень, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 Години спілкування: 

- «Освіта – ключ до успіху»; 

- «Здоров’я  - цінність нашого життя»; 

- «Життя людини – найвища цінність»; 

- «Енергетичні напої – окриляють чи 

вбивають?»; 

- «У кожного своє «Я»»; 

- «Навчання – потреба, обов’язок чи даремно 

витрачений час?» 

протягом року 
Куратори груп, 

вихователь гуртожитку 

 

 2.2. Громадянсько-правове виховання    

МЕТА: Виховувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, людину з особистісною думкою, світоглядом та способом 

мислення, почуттям, вчинкам та поведінкою, спрямованими  на саморозвиток та розвиток демократичного суспільства в Україні 

№ З М І С Т Термін виконання Відповідальний Відмітка про 

виконання 



2.2.1. Проводити години спілкування: 

-  «Бути дорослим , чи уявляти себе ним»; 

-  «Закон і право для всіх єдині»; 

- «Чи мої обов’язки обмежують мої права»; 

- «Як ви розумієте поняття «свобода» та 

«відповідальність»; 

- «Молодіжна політика в Україні. Права дітей»; 

- «Громадянином бути зобов’язаний» ; 

- «Роль студентського самоврядування в захисті 

прав дитини»; 

- «Захисти себе від насильства»; 

- «Демократичні принципи і цінності»; 

- «Правова культура – міцність держави»; 

- «Запобігти, врятувати, допомогти»; 

- «Правові акти України про відповідальність 

громадян за пияцтво, наркоманію, 

тютюнопаління, дрібне хуліганство»; 

- «Права, свободи, обов’язки громадян 

України»; 

- «Захист прав дітей у нашій державі»; 

- «На терезах Феміди»»; 

- «Конвенція прав дитини» 

протягом року 

 
Куратори груп 

 

2.2.2. Провести бесіди з таких тем: 

- «Я – громадянин держави»; 

- «Конституція України в моєму житті»; 

- «Краса і велич символів держави»; 

- «Мій рідний край не з чим не порівняти»; 

- «Земля, на якій я живу»; 

- «Чи залежить майбутнє України від мене?»; 

- «В ім’я твого і мого життя» 

протягом року 

 

 

Куратори груп, 

бібліотекар 

 

2.2.3. Проводити зустрічі з працівниками  правоохоронних 

органів з таких тем: 

- «Право, обов’язок, свобода та 

відповідальність»; 

- «Захист Вітчизни – обов’язок громадянина»; 

- «Що ти повинен знати про відповідальність 

неповнолітніх»; 

протягом року 

 

 

Адміністрація, 

куратори груп 

 



- «Наркотики, алкоголь як соціальне зло»; 

- «Кримінальна відповідальність неповнолітніх 

за пияцтво та вживання наркотиків»; 

- «Самоорганізація, самовиховання – шлях до 

самовдосконалення»; 

- «Алкоголь. Наркотики. Наслідки»; 

- «Безпека дорожнього руху»; 

- «Роль інформації в житті людини» 

2.2.4. Інформаційні години спілкування: 

- «Я – громадянин України. Україна - мій рідний 

дім»; 

- «Козацькому роду нема переводу» (до дня 

українського козацтва ); 

- «Лунай, прекрасна наша, мово!»; 

- «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства»;  

- «До джерел рідної Батьківщини»; 

- «Життя людини – найвища цінність». 

протягом року 

 

Куратори груп 

 

 

 

2.2.5. Проводити зустрічі з лікарями, робітниками 

соціальної та психологічної служби 

протягом року 

Заст. директора з навчально-

виховної роботи, 

рада кураторів,  

зав. відділеннями,  

куратори груп,  

вихователь гуртожитку 

 

 2.3. Родинне виховання    

МЕТА: формування у студентської молоді чітких світоглядних орієнтирів, природи власного єства, підвищення статевої культури 

молоді 

№ З М І С Т Термін виконання Відповідальний Відмітка про 

виконання 

2.3.1. Проводити бесіди в групах з таких тем: 

- «Найкращі друзі – батьки»; 

- «Репродуктивне здоров’я молоді» (фактори 

впливу і ризики); 

- «Життя - це дар, зумій його прожити»; 

- «Про шлюб і сім’ю України» (Сімейний 

Кодекс України) 

протягом року Куратори групи 

 

2.3.2. Години спілкування з таких тем: 

- «Родина,  родина  – це вся Україна»; 

протягом року 

 
Куратори груп 

 



- «Без сім’ї і свого роду – немає нації, 

народу…»; 

- «Відповідальність батьків за розвиток 

дитини»; 

- «Роль сім’ї у формуванні здорового способу 

життя»; 

- «Історія моєї родини – в історії мого краю»; 

- «Щаслива сім’я – це…»; 

- «Шлюб – це вершина бажань чи початок 

випробувань»; 

-  «Традиції вашої сім’ї»; 

- «Добро починається з тебе»; 

- «Вчимося запобігати та розв’язувати 

конфлікти»; 

- до Міжнародного дня сім’ї «Роде наш 

красний» 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4. Робота з батьками    

МЕТА: спільна цілеспрямована робота з виховання шляхом залучення батьків до навчального процесу. Інформація батьків про 

результат навчання та дисципліни. 

№ З М І С Т Термін виконання Відповідальний Відмітка про 

виконання 

2.4.1. Організувати роботу батьківського комітету 

вересень-жовтень 

Заст. директора з навчально-

виховної роботи, 

рада кураторів 

 

2.4.2. Організація інформованості батьків  щодо успішності 

і відвідування занять студентами 
протягом року 

Зав. відділенням, 

куратори груп 

 

2.4.3. Загальні збори студентів, які проживають у 

гуртожитку (із запрошенням батьків) 
два рази на рік 

Комендант гуртожитку, 

вихователь гуртожитку 

 

2.4.5. Залучення батьків в організацію і проведення заходів 

у коледжі 
протягом року Куратори груп 

 

2.4.6. Провести батьківські збори; 

 

Провести батьківські збори 

жовтень 

 

квітень 

Заст. директора з навчально-

виховної роботи, 

рада кураторів, куратори груп, 

практичний психолог 

 

 

 2.5. Трудове виховання та Екологічне виховання    

МЕТА: виховання творчої, працелюбної активної особистості. Прищеплення любові до обраної професії, до постійного професійного 

розвитку і удосконалення. Залучення студентів до спільно-трудового процесу із правами і  статутно-дисциплінарними нормами, що 



регулюють трудову діяльність у суспільстві.  виховувати екологічну культуру особистості; 

- розуміння гармонії відносин з природою; 

- усвідомлення себе частиною природи, почуття відповідальності за неї; 

- готовності до природоохоронної діяльності. 

№ З М І С Т Термін виконання Відповідальний Відмітка про 

виконання 

2.5.1. Брати активну участь у благоустрої коледжу протягом року Куратори груп, студрада  

2.5.2. Проводити дні чистоти і порядку один раз на місяць Куратори груп  

2.5.3. Прибирання закріплених за групами ділянок біля 

коледжу та гуртожитку 
протягом року Куратори груп 

 

2.5.4.  Години спілкування: 

- «Творчий портрет: «Справжній професіонал. 

Хто він?»; 

- «Проектування професійного життєвого 

шляху»;   

- «Парниковий ефект – міфи та реальність» - до 

Міжнародного дня охорони озонового шару 

Землі; 

-  «Природа – наш дім, бережімо його!» - до Дня 

Землі; 

- «Вплив сучасних видів зброї на екологічний 

стан навколишнього середовища»;  

- «Ми відповідаємо за тих,кого приручили» - до 

Міжнародного дня захисту тварин; 

- Акція посади дерево 

 

 

 

 

 

 

 

протягом року 

 

 

 

 

 

 

квітень 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Куратори груп 

 

 

 

 

 

2.5.5. Проведення екологічних місячників з прибирання 

прилеглої території 

 

 

Всеукраїнська акція за чисте довкілля 

протягом року 

 

 

 

травень 

Заст. директора з навчально-

виховної роботи, 

рада кураторів, 

зав. відділеннями, 

куратори груп 

 

 2.6. Художньо-естетичне виховання    

МЕТА: формувати творчу особистість студента, здатного сприймати естетичні аспекти діяльності і реалізувати свій естетичний 

смак у професійній діяльності. Виховувати позитивні відношення до народних традицій, звичаїв, 

 потреби у художньо-перетворювальній діяльності. 

 

 

 



Календар виховних заходів. 

В умовах пандемії COVID-19  при проведенні виховних заходів дотримання відповідних правил безпеки та використання 

дистанційних комунікаційних платформ є обов’язковим 

№ З М І С Т Термін виконання Відповідальний Відмітка про 

виконання 

2.6.1. Святкова лінійка для груп нового набору з нагоди 

Дня знань; 

 

Олімпійський тиждень; 

 

Урочиста академія до Дня працівників лісу 

 

Виховний захід до Міжнародного дня миру 

 

Калейдоскоп привітань до Дня працівників освіти 

 

Акція «Сила нескорених» до Дня захисника України 

 

 

День студента 

 

 

Інформаційна зустріч студентського активу та 

представників ЗСУ з нагоди дня Революції гідності та 

Свободи 

 

Вшанування пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій 

 

Акція «Привітай Захисника» до дня Збройних сил 

України 

 

Година спілкування з психологом «Живи та працюй в 

Україні» 

 

Новорічний квест 

 

01.09.20 

 

 

07.09.20 

    

18.09.20 

 

21.09.20 

 

02.10.20 

  

13.10.20 

 

 

17.11.20 

 

 

20.11.20 

 

 

 

26.11.20 

 

 

03.12.20 

 

 

грудень 

 

 

грудень 

 

Пантелеєва Н.М. 

 

 

Мельник А.М. 

 

Іноземцева О.М. 

 

Пантелеєва Н.М. 

 

Охременко І.В. 

 

Алексєєва Н.О., 

Дерев’янко В.І. 

 

Куратори груп, 

адміністрація 

 

Садовська О.Б. 

 

 

 

Плахтій О.Ю. 

 

 

Помогаєв О.І. 

 

 

Насонова О.О. 

 

 

Охременко Є.Л. 

 

 



Випуск молодших спеціалістів СПГ 

 

 

Акція «Ланцюг єднання» до дня Соборності України 

 

Круглий стіл  «Сповнене надії юнацтво» до дня 

пам’яті героїв Крут 

 

Романтична пригода до дня Святого Валентина 

 

Виховна година «Час і досі не загоїв рани» до дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав 

 

Вшанування Героїв Небесної Сотні 

 

Урочистості до міжнародного жіночого дня 

 

 

День гумору  

 

«Земля – неоціненний скарб» до дня Землі  

 

Виховний захід «Трагічна весна» до дня 

Чорнобильської трагедії  

 

Красуня  

 

 

Акція «Мамине серце» 

 

Свято Великої Перемоги 

 

День Європи 

 

День української вишиванки 

 

січень 

 

 

22.01.21 

 

29.01.21 

     

 

12.02.21 

 

15.02.21 

 

 

 

19.02.21 

 

05.03.21 

 

 

01.04.21 

 

22.04.21 

 

26.04.21 

 

 

квітень 

 

 

06.05.21 

 

07.05.21 

 

14.05.21 

 

20.05.21 

 

Плахтій О.Ю., 

адміністрація  

 

Крива М.В. 

 

Симоненко І.В. 

 

 

Пантелеєва Н.М. 

 

Борисенко В.О. 

 

 

 

Стешенко Ю.О. 

 

Іноземцев Д.Ю., 

Перебайло А.А. 

 

Островська Н.В. 

 

Падалка А.М. 

 

Охременко Н.М. 

 

 

Пятигорець Н.С., 

Бардиш В.В. 

 

Дерев’янко М.О. 

 

Крива М.В. 

 

Тесля Д.Є. 

 

Нікітченко Т.А. 

 



Туристичний зліт  

 

Майбутнє обирає молодь до дня Молоді 

Випуск молодших спеціалістів 

травень 

 

25.06.21 

червень 

 

Дерев’янко О.С. 

 

Ломака М.С. 

Пантелеєва Н.М., 

Дерев’янко В.І., 

Симоненко І.В., 

адміністрація  

2.6.2. Тематичні  аудиторні години: 

- «Життя коротке, мистецтво вічне»; 

- «Мода від минулого до сьогодення»; 

- «Будуймо храм душі своєї» 

протягом року 
Куратори груп 

 

 

 2.7. Національно-патріотичне виховання    

МЕТА: утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного 

минулого України; 

підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя; 

усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю; 

культивування кращих рис української ментальності; 
працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;- формування мовленнєвої культури; 

спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму 

№ З М І С Т Термін виконання Відповідальний Відмітка про 

виконання 

2.7.1. Провести виховні заходи: 

 

до Дня революції гідності та свободи (інформаційна 

зустріч з працівниками ЗСУ); 

 

Акція «Привітай захисника»; 

 

У єдності наша сила (до дня Соборності України);  

 

Сповнене надії юнацтво (до дня пам’яті Крут); 

 

Акція до Дня української вишиванки 

 

 

20.11.20 

 

 

03.12.20 

 

22.01.21 

 

29.01.21 

 

травень  

 

 

Садовська О.Б. 

 

 

Помогаєв О.І. 

 

Крива Л.В. 

 

Симоненко І.В. 

 

Нікітченко Т.А. 

 

2.7.2. Провести бесіди з таких тем: 

- «Моя Україно, я пишаюсь тобою!»; 

- «Що таке національна свідомість?»; 

- «Що значить бути патріотом?»; 

протягом року Куратори груп 

 



- «Духовна єдність – запорука розквіту України»; 

- «Народ і армія – єдині» 

 2.8. Фізичне виховання    

МЕТА: формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного розвитку молоді; охорона й зміцнення її фізичного, 

психічного та духовного здоров’я 

№ З М І С Т Термін виконання Відповідальний Відмітка про 

виконання 

2.8.1. 

Олімпійський тиждень: 

- першість коледжу з міні-футболу; 

- виставка малюнків «Ми – майбутні олімпійці»; 

- виховна година «Історія Олімпійських ігор» 

07.09-11.09 
Мельник А.М., 

куратори груп 

 

2.8.2 
Товариський матч між збірними командами студентів 

та викладачів з міні-футболу 
вересень 

Викладачі фізичного виховання, 

студрада 

 

2.8.3 Першість коледжу з шахів жовтень Викладачі фізичного виховання  

2.8.4. 
Першість коледжу з волейболу 

листопад-грудень 
Викладачі фізичного виховання, 

студрада 
 

2.8.5. 
Товариський матч між збірними командами студентів 

та викладачів з волейболу 
грудень 

Викладачі фізичного виховання, 

студрада 
 

2.8.6. 
Першість коледжу з настільного тенісу 

лютий 
Викладачі фізичного виховання, 

студрада 
 

2.8.7. 
Першість коледжу з силового двоборства 

квітень 
Викладачі фізичного виховання, 

студрада 
 

2.8.8. 
Футбол між збірними курсів до Дня Перемоги 

травень 
Викладачі фізичного виховання, 

студрада 
 

2.8.9. 
Участь у спортивних заходах згідно з міським, 

обласним календарем 
протягом року 

Викладачі фізичного виховання, 

студрада 
 

2.8.10. 
Проведення роботи по залученню студентів до занять 

в спортивних секціях 
протягом року 

Викладачі фізичного виховання, 

студрада 
 

2.8.11. 
Організувати роботу спортивних секцій 

вересень 
Викладачі фізичного виховання, 

студрада 
 

2.8.12. 
Провести медичний огляд студентів на визначення 

спортивних груп (основної, підготовчої, спеціальної) 
вересень 

Медична сестра  

2.8.13. 
Проводити профілактику травматизму і захворювань 

засобами фізичної культури 
протягом року 

Викладачі фізичного виховання  

2.8.14. 
Підготувати спортивний майданчик та спортивний 

зал для проведення навчального процесу з фізичної  
вересень 

Викладачі фізичного виховання, 

студрада 
 



 


