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Метою плану є координування  всієї виховної роботи, яка проводиться в коледжі. План 

є основою для розробки планів класних керівників, предметно-циклових комісій, календарних 

планів роботи коледжу на семестр, місяць. Класні керівники на підставі цього плану 

складають календарні плани проведення виховних заходів. 

 

Виховання студентської молоді в коледжі ґрунтується на таких принципах: 

- демократичності - визнанні академічною спільнотою 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 науково-

педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об'єднану спільними ідеями та 

моральними принципами;  

- послідовності, системності - привнесення виховних аспектів у всі форми освітнього 

процесу, зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу 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 самоврядування та громадську діяльність;  

- природовідповідності - врахуванні багатогранної й цілісної природи людини, вікових 

та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;  

- пріоритету правової свідомості - вихованні поваги до конституційних прав та свобод 

людини, запобігання випадкам булінгу, насильства, торгівлі людьми.  

Основними напрямками виховної роботи на навчальний рік залишаються: 

- подальше впровадження загальнолюдських цінностей у навчально-виховний процес; 

- ведення виховної роботи на засадах української національної культури, національних 

традицій, мови; 

- подальше використання соціологічних досліджень для корегування виховного впливу 

на студентів, навчальні групи, відділення; 

- індивідуальна виховна робота з педагогічно запущеними студентами та профілактика 

правопорушень, антиалкогольна, антинаркотична робота та боротьба з палінням; 

- виховна робота з метою запобігання випадкам булінгу, насильства, торгівлі людьми; 

- психолого-педагогічне навчання класних керівників; 

- ведення виховної роботи у відповідності до народного календаря; 

- продовження моніторингу соціально-психологічних показників діяльності 

студентського й педагогічного колективів; 

- врахування пропозицій завідувачів відділень при формуванні кадрового складу 

викладачів і класних керівників на відділеннях з урахуванням зауважень минулого року й 

результатів виконання індивідуальних планів; 

- забезпечення роботи секцій з фізичного виховання за вимогами основ валеології, 

пропаганда та формування здорового способу життя; 

- продовження роботи з фізичного виховання студентів у відповідності до вимог 

МОНУ; організація роботи спортивного клубу й масове охоплення студентів спортом, у тому 

числі студентів, які мешкають у гуртожитку; 

- подальше впровадження студентського самоврядування та демократизації навчально-

виховного процесу; 

- використання інноваційних технологій у виховному процесі. 

Основні форми виховної роботи зі студентами: 

- використання виховних можливостей під час навчальних занять; 

- позанавчальні заняття;  

- виховні заходи: на рівні академічної групи, коледжу, міста й області;  
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- заняття в спортивних секціях, гуртках, творчих колективах і студентських клубах;  

- участь у підготовці й проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів тощо.  

І Організаційні заходи 

№ 

п/п 
Заходи 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

1 

Складання й затвердження плану 

виховної роботи коледжу на 2020 – 

2021 навчальний рік 

Липень - серпень Заст. директора з НВР 

2 
Розробка й затвердження планів 

виховної роботи відділень 
Вересень Завідувачі відділень 

3 
Складання й затвердження плану 

виховної роботи у гуртожитку 
Серпень Вихователь гуртожитку 

4 

Розробка календарних планів 

проведення виховних заходів у 

навчальних групах 

Вересень Класні керівники 

5 

Складання й погодження плану 

роботи студентського профбюро, 

студради коледжу та студради 

гуртожитку 

Вересень 

Голова профбюро студентів, 

голови студради коледжу та 

студради гуртожитку 

6 
Вибори студактиву в академічних 

групах та на відділеннях 
Вересень 

Завідувачі відділень, 

класні керівники 

7 
Вибори до студентської ради коледжу 

й гуртожитку 
Жовтень 

Студрада коледжу, 

студрада гуртожитку,  

вихователь гуртожитку 

8 

Загальні збори з першокурсниками з 

метою виявлення талантів, залучення 

до предметних гуртків, гуртків 

художньої самодіяльності, 

спортивних секцій 

Вересень 

Голова профбюро студентів, 

керівники гуртків, 

вихователь гуртожитку, 

керівник фізичного 

виховання 

9 
Проведення загальних зборів у 

гуртожитку 
Вересень 

Заст. директора з НВР і АГР, 

вихователь гуртожитку, 

завідувач гуртожитку 

10 
Організація й проведення днів 

довкілля на території коледжу 

За окремим 

графіком 

Заст. директора з АГР, 

зав. відділень, кл. керівники, 

голова студради коледжу 

11 

Організація й проведення 

загальноколеджних конкурсів, 

фестивалів, першостей за 

сприятливих санітарно-епідемічних 

умов 

Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

зав. відділень, кл. керівники, 

профбюро студентів та 

студентське самоврядування 

12 

Організація участі студентів у 

заходах управління молоді та спорту 

ЗОДА, Запорізької міської ради, 

молодіжних громадських організацій 

Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

голова профбюро студентів, 

голови студради коледжу та 

студради гуртожитку 

13 
Проведення виховних годин в 

академічних групах 
1 раз на тиждень Зав. відділень, кл. керівники 

14 

Планування та організація роботи 

Ради з профілактики правопорушень Вересень 

Голова Ради з профілактики 

правопорушень 
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15 
Планування та організація 

волонтерської діяльності в коледжі 
Протягом року 

Голова профбюро студентів, 

голова студради коледжу 

16 

Організація та проведення засідань 

методичного об’єднання класних 

керівників академічних груп 

За окремим 

планом 

Заст. директора з НВР, 

голова методичного 

об’єднання кл. керівників 

академічних груп 

17 

Складання графіку відвідування 

відкритих виховних заходів з метою 

вивчення, узагальнення та 

розповсюдження досвіду виховної 

роботи 

Вересень Заст. директора з НВР 

18 
Проведення семінарів для 

студентського активу 
Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

зав. відділень, 

голова студради, 

вихователь гуртожитку 

19 
Планування та організація культурно-

масових заходів бібліотеки коледжу 
Протягом року Завідувач бібліотекою 

20 

Складання та затвердження графіків 

чергування: адміністративних 

працівників по коледжу, класних 

керівників в гуртожитку, графіків 

роботи самодіяльних гуртків, 

спортивних секцій 

Вересень 

Заст. директора з НВР, 

зав. відділень, 

керівник фізичного 

виховання 

21 
Організація планування роботи 

музеїв коледжу 
Вересень 

Заст. директора з НВР, 

зав. музеїв 

22 Проведення тижнів ЦК За графіком Голови ЦК 

23 
Написання характеристик студентів  

4 курсу 
Травень - червень Класні керівники 

 

ІІ Національно-патріотичне виховання: 
 

- формування національної свідомості й відповідальності за долю України;  

- виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення й 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, мови, культури, 

традицій.  

 

№ 

п/п 
Заходи 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

1 
Урочисті заходи, присвячені Дню 

знань, посвята в студенти  
01.09.2020 

Заст. директора з НВР, 

зав. відділень, голова 

профбюро студентів, 

класні керівники 

2 
Перше заняття національно-

патріотичної тематики 
01.09.2019 Викладачі, класні керівники 

3 
Виховні години, присвячені Дню 

незалежності України  
02-10.09.2019 Класні керівники 

4 

Заходи, присвячені Міжнародному 

дню миру (Всеукраїнська кампанія 

«Голуб миру») 

Вересень 
Заст. директора з НВР, 

кл. керівники 
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5 

Заходи з реалізації Програми 

розвитку і функціонування 

української мови в Запорізькій 

області на 2016-2020 роки 

Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

кл. керівники, 

ЦК українознавства та 

філології, студентська рада 

6 
Екскурсія студентів нового набору 

до музею історії коледжу 
Вересень 

Заст. директора з НВР, 

зав. музею, класні керівники 

7 

Поповнення інформації на стенді у 

музеї бойової слави коледжу про 

бійців – учасників АТО, які є 

випускниками коледжу 

Протягом року 
Заст. директора з НВР, 

зав. музею, класні керівники 

8 
Тематичні заходи до Міжнародного 

дня пам’яті жертв фашизму 
Вересень 

Заст. директора з НВР, 

класні керівники 

9 

Участь у заходах, присвячених Дню 

визволення м. Запоріжжя від 

фашистських загарбників, та 

міських заходах до Дня міста 

Жовтень 

Заст. директора з НВР, 

голова студради коледжу, 

класні керівники 

10 

Проведення військово-спортивних 

змагань, присвячених Дню 

українського козацтва і Дню 

захисника України, «Козацькому 

роду нема переводу» за 

сприятливих санітарно-епідемічних 

умов 

Жовтень 

Заст. директора з НВР, 

голова профбюро студентів,   

класні керівники, 

керівник фізичного виховання 

11 
Реалізація правопросвітницьких 

проектів в рамках тижня права 
Грудень  

Класні керівники,  

ЦК суспільних дисциплін 

12 
Свято до Дня української 

писемності та мови 
Листопад 

Класні керівники, 

ЦК українознавства та 

філології 

13 
Участь в обласному конкурсі 

«Студент року» 
Листопад 

Заст. директора з НВР, 

голова студради коледжу 

14 
Тематичні виховні години до Дня 

гідності й свободи 
Листопад Класні керівники 

15 

Тематичні виховні години до Дня 

пам’яті жертв Голодомору та 

політичних репресій 

Листопад Класні керівники 

16 

Проведення заходів за циклами: 

«Історична вахта пам’яті» та 

«Краєзнавча експедиція» 

Протягом року Бібліотека коледжу 

17 
Виховні години, присвячені Дню 

соборності та свободи в Україні 
Січень Класні керівники 

18 

Виховні години до Дня пам’яті 

Героїв Крут, до Дня вшанування 

УБД на території інших держав,  

до Дня Героїв Небесної Сотні 

Січень, лютий Класні керівники 

19 

Виховні години за тематикою: 

- «Коледжу - 85 років»; 

- «Символіка України. Історія 

виникнення, її значення»; 

- «Я, родина, Батьківщина»; 

-  «Майбутнє наше – то лиш наша 

Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

класні керівники,  

бібліотека 



6 

 

справа»; 

- «О слово рідне, хто без тебе я?» - 

захід, присвячений Міжнародному 

Дню рідної мови 

20 Шевченківські дні Березень 
ЦК українознавства  

та філології 

21 
Виховні години, присвячені Дню 

українського добровольця 
Березень Класні керівники 

22 

Виховні години, присвячені 

Міжнародному дню пам’яті жертв 

радіаційних аварій і катастроф 

Квітень Класні керівники 

23 

Залучення студентів коледжу до 

благодійних акцій, волонтерської 

діяльності 

Протягом року 

Класні керівники, 

голова профбюро студентів, 

голова студради коледжу 

24 Захід до Дня вишиванки Травень 

Заст. директора з НВР, 

класні керівники, 

ЦК українознавства та 

філології 

25 
Виховні заходи до Дня пам’яті та 

примирення й Дня Перемоги 
Травень 

Заст. директора з НВР, 

кл. керівники, бібліотека 

26 
Виховні години, присвячені Дню 

Конституції 
Червень Класні керівники 

27 

Фотовиставки й художні виставки 

«Коледж крізь роки», «Прекрасний 

світ, що нас оточує», до знаменних 

дат 

Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

класні керівники, 

голова студради коледжу, 

ЦК «Дизайн» 

28 

Проведення історико-краєзнавчих 

екскурсій містом для студентів 

коледжу 

Протягом року 
Класні керівники, 

голова профбюро студентів 

29 
Організація шефства груп над 

ветеранами війни та праці 
Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

кл. керівники, профбюро 

студентів, профком коледжу 

30 

Заходи, присвячені вшануванню 

пам’яті жертв комуністичного 

тоталітарного режиму, масових 

політичних репресій 1937-1938 

років 

Протягом року 
Класні керівники, 

ЦК суспільних дисциплін 

31 

Інформаційні заходи, присвячені 

актуальним питанням 

євроатлантичної інтеграції України 

Протягом року 
Класні керівники, 

ЦК суспільних дисциплін 

 

ІІІ Морально-правове виховання 

Моральне виховання: 

- формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, 

самодисципліни;  

- формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, 

категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань;  

- формування толерантного ставлення до людей різних націй, поглядів, переконань; 

- формування ціннісних життєвих навичок, які відповідають світу що змінюється; 

- формування суспільної свідомості неприйняття булінгу та насильства в 

міжособистісних стосунках. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-shkola-nik-vujchich-video
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-shkola-nik-vujchich-video
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Громадянсько-правове виховання: 
- прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;  

- виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України;  

- виховання громадянського обов'язку перед Україною, суспільством;  

- формування політичної та правової культури особистості;  

- залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку 

волонтерського руху.  

 

№ 

п/п 
Заходи Термін проведення Відповідальні 

1 

Ознайомлення студентів з 

нормативними документами, що 

регламентують їхні права та 

обов’язки в коледжі: Правила 

внутрішнього розпорядку коледжу та 

гуртожитку, Положення про 

студентський гуртожиток 

Вересень 

Заст. директора з НВР, 

кл. керівники, 

голова профбюро 

студентів, 

голова студради коледжу, 

вихователь гуртожитку 

2 

Цикл бесід з тем морально-правового 

виховання, з питань попередження 

правопорушень та злочинності серед 

молоді 

Протягом року 

Викладачі права, 

кл. керівники, 

вихователь гуртожитку 

3 

Круглі столи, семінари з тем: 

- «Конституція України – основний 

закон держави»; 

- «Україна – це Європа»; 

- «Українці й європейські цінності » 

- «Державні та народні символи 

України»; 

- «Права та обов’язки студентів» 

Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

кл. керівники, 

викладачі права 

4 

Виховні години щодо роз’яснення 

принципів роботи органів місцевого 

самоврядування, їхніх повноважень в 

рамках Європейського тижня 

місцевої демократії 

Жовтень 

Заст. директора з НВР, 

кл. керівники, 

викладачі права 

5 

Виховні години, присвячені 

Європейському дню проти торгівлі 

людьми 

Жовтень Кл. керівники 

6 

Виховні заходи з питань 

попередження торгівлі людьми 

відповідно до програми МОНУ 

«Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» 

Протягом року Класні керівники 

7 

Виховні години з тем: 

-  «Людина і закон»; 

- «Життя – нескінченне пізнання»; 

-  «Я маю право» 

- «Я проти насильства!» 

Протягом року Кл. керівники 

8 
Зустрічі з представниками органів 

правопорядку 
Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

зав. відділень 

9 
Заходи до Всеукраїнського тижня 

права 
Грудень 

Класні керівники, 

ЦК суспіл. дисциплін 
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10 
Проведення засідань Ради з 

профілактики правопорушень 
За окремим планом Голова ради 

11 
Проведення засідань комісії з 

протидії булінгу та насильства  
За запитом Голова комісії 

12 
Виховні заходи з питань 

попередження булінгу та насильства  
Протягом року  Класні керівники 

13 

Виховні години до Міжнародного дня 

інвалідів та Міжнародного дня 

волонтера 

Грудень Класні керівники 

14 

Заходи з виконання програми 

правової освіти населення Запорізької 

області на 2017 – 2021 рр. 

Протягом року 
Заст. директора з НВР, 

класні керівники 

15 
Участь у всеукраїнських, обласних та 

міських благодійних акціях  
Протягом року 

Голова профбюро 

студентів, 

голова студради коледжу 

16 

Виховні години з питань 

профілактики поширення 

ксенофобських і расистських проявів 

серед студентської молоді 

Протягом року 
Заст. директора з НВР,  

класні керівники 

17 
Заходи в рамках Тижня безпеки 

дорожнього руху 
16 – 20.11.2020 Класні керівники 

18 

Бесіди зі студентами про правила 

дорожнього руху, правила безпеки і 

поведінки на залізничному транспорті 

України 

Протягом року Класні керівники 

19 

Організувати в групах роботу з 

профілактики правопорушень: 

- провести анкетування студентів з 

метою виявлення їх нахилів, 

захоплень та ін.; 

- провести анкетування батьків з 

метою з'ясування становища в родині 

студента; 

- провести особисті бесіди зі 

студентами, схильними до 

правопорушень; 

- за підсумками педагогічних 

спостережень та вивчення студентів 

виявити "важких"; 

- скласти плани індивідуальної 

роботи з "важкими" студентами; 

- регулярно вести педагогічні 

спостереження за "важкими" 

студентами, постійно вносити 

корективи в плани індивідуальної  

роботи; 

- корегувати списки “важких” 

студентів за підсумками семестру й 

навчального року 

Протягом року Класні керівники 

20 
Групові психологічні тренінги та 

індивідуальні зустрічі з психологом 
За окремим планом Психолог  
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ІV Родинно-сімейне виховання: 

- виховання поваги до сім’ї та батьків; 

- ознайомлення студентів із законодавством про шлюб і сім’ю, з основами етики й 

психології сімейного життя; 

- формування усвідомленого ставлення до батьківства; 

- виховання загальнолюдських норм поведінки у відношеннях юнаків та дівчат, якостей 

сім’янина; 

- запобігання та формування негативного ставлення до проявів насильства в родині. 

№ 

з/п 
Заходи Термін проведення Відповідальні 

1 

Ознайомлення з родинами студентів з 

метою врахування  у виховній роботі 

їхніх особливостей  

Вересень - жовтень 
Класні керівники, 

зав. відділень 

2 
Проведення загальних батьківських 

зборів студентів нового набору 
Вересень 

Заст. директора з НВР, 

зав. відділень, 

класні керівники 

3 
Вибори в групах батьківських 

комітетів та організація їхньої роботи 
Вересень Класні керівники 

4 

Підготовка й проведення 

батьківських зборів у групах з метою 

організації спільної роботи батьків і 

педколективу з питань виховання й 

навчання молоді 

1 раз на семестр 

Заст. директора з НВР, 

класні керівники, 

зав. відділень 

5 

Проведення для батьків лекцій за 

тематикою: 

- «Запорізький електротехнічний 

коледж: його історія й традиції»; 

- «Труднощі адаптації дитини до 

навчання в коледжі»; 

- «Мобільні телефони: за і проти»; 

- «Роль родини в розвитку морально-

правових якостей підлітка»; 

-  «Правова відповідальність батьків 

за виховання дітей»; 

- «Вплив побутового пияцтва та 

алкоголізму на родинні взаємини та 

розвиток особистості підлітка»; 

-  «НІ домашньому насильству» 

Протягом року Класні керівники 

6 
Зустріч поколінь до Дня людей 

похилого віку та Дня ветерана 
Жовтень 

Заст. директора з НВР, 

класні керівники, 

студрада коледжу 

7 

Лекторій для батьків щодо 

формування у студентів 

відповідального ставлення до свого 

життя та здоров’я, дотримання 

правил та норм з метою запобігання 

розповсюдженню коронавірусної 

інфекції COVID-19 

Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

класні керівники, 

зав. відділень, 

голова студради коледжу 
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V Художньо-естетичне виховання: 
 

- розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей;  

- 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 й 

відтворювати прекрасне у повсякденному житті.  
 

№ 

п/п 
Заходи Термін проведення Відповідальні 

1 Урочистості з нагоди Дня знань 01.09.2020 

Заст. директора з НВР, 

класні керівники, 

зав. відділень 

2 

Виставка художніх робіт та фоторобіт 

студентів спеціальності «Дизайн» з 

нагоди 85-річчя ЗЕФК НУ «Запорізька 

політехніка»  

Вересень-жовтень 

2020 

Заст. директора з НВР, 

ПЦК «Дизайн» 

3 

Провести в групах бесіди, диспути, 

тематичні виховні години: 

- «Музика природи чарівна»; 

- «Схилимо зброю перед красою»; 

- «Вчися розуміти красу рідної природи» 

 

Протягом року Класні керівники 

8 

Проведення виховних годин : 

-  «Сучасна сім’я, яка вона?»; 

- «Родина – від батька до сина»; 

- «У світі все починається з мами» 

Протягом року Класні керівники 

9 
Проведення свята до Дня матері 

«Мамо – вічна та кохана ..» 
Травень 

Заст. директора з НВР, 

класні керівники, 

зав. відділень, ЦК 

українознавства та 

філології 

 

10 
Участь у заходах міста до Дня 

захисту дітей та Дня сім’ї  
Червень 

Заст. директора з НВР,  

профбюро студентів 

11 

Організація роз’яснювальної роботи 

серед батьківської громадськості про 

конституційний обов’язок щодо 

здобуття кожним громадянином 

повної загальної середньої освіти та 

відповідальності батьків за розвиток 

дитини згідно зі ст. 59 Закону 

України «Про освіту» 

Протягом року 
Класні керівники, 

зав. відділень 

12 
Відвідування студентів, що 

мешкають у гуртожитку 
Протягом року 

Класні керівники, 

зав. відділень 

13 
Організація відвідування батьками 

гуртожитку 
Протягом року 

Класні керівники, 

вихователь гуртожитку 

14 Індивідуальна робота з батьками Протягом року 

Директор, 

заступники директора, 

класні керівники, 

зав. відділень, викладачі 
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4 Профорієнтаційні заходи Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

класні керівники, 

зав. відділень, 

голова студради коледжу 

5 

Урочистий захід до Дня працівників 

освіти та з нагоди 85-річчя ЗЕФК НУ 

«Запорізька політехніка» 

Жовтень 

Заст. директора з НВР, 

студрада коледжу, 

профбюро студентів, 

профком коледжу 

6 Виховний захід до Дня художника Жовтень 
Заст. директора з НВР, 

ПЦК «Дизайн» 

7 
Проведення в групах вечорів 

відпочинку 
Протягом року 

Класні керівники, 

актив групи 

8 
Участь у міських заходах, присвячених 

Дню студента 
Листопад 

Студрада коледжу, 

профбюро студентів 

9 

Концерт художньої самодіяльності з 

нагоди Дня студента; відзнака кращих 

студентів коледжу 

Листопад 

Голова профбюро 

студентів, 

голова студради коледжу 

10 
«Під знаком Купідона» - захід до Дня 

всіх закоханих 
Лютий 

Голова профбюро 

студентів, 

голова студради коледжу 

11 Святковий захід «Масляна» Лютий 

Заст. директора з НВР, 

зав. відділень,  

кл. керівники, 

профбюро студентів 

12 
Огляд художньої самодіяльності 

студентів коледжу 
Березень, квітень 

Заст. директора з НВР, 

зав. відділень,  

кл. керівники, 

профбюро студентів 

13 Урочистості до свята 8 Березня Березень 

Заст. директора з НВР, 

профбюро студентів, 

профком коледжу 

14 
Святкова дискотека в гуртожитку до 8 

Березня 
Березень 

Заст. директора з НВР, 

вихователь гуртожитку, 

студрада гуртожитку 

15 
Проведення свята до Дня матері  

«Мамо – вічна та кохана ..» 
Травень 

Заст. директора з НВР, 

класні керівники, 

зав. відділень, ПЦК 

українознавства та 

філології 

16 Свято останнього дзвоника Червень 

Заст. директора з НВР, 

зав. відділень, голова 

профбюро студентів, 

голова студради коледжу 

17 

Залучення студентів коледжу до занять 

у гуртках художньої творчості (хор 

народної пісні «Дніпро») 

Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

класні керівники, 

зав. відділень 

19 
Відвідування театрів та філармонії 

міста 
Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

класні керівники 
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VІ Трудове та екологічне виховання: 
 

- формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової 

економіки;  

- формування почуття господаря та господарської відповідальності;  

- розвиток умінь самостійно та ефективно працювати;  

- виховання творчого ставлення до обраної професії, професійної гордості, професійної 

етики; 

- 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 

1 

Організація та проведення в групах 

бесід, зборів, диспутів, тематичних 

виховних годин: 

-  «Професія, яку ми обираємо»; 

- "Пізнай себе"; 

- "Обов'язок, як його розумієш?" 

Протягом року Класні керівники 

2 

Проведення роз’яснювальної роботи 

щодо обов’язків чергових по групі та 

гуртожитку 

Протягом року 
Класні керівники, 

вихователь гуртожитку 

3 Проведення днів довкілля 
За окремим 

графіком 

Заст. директора з АГР, 

профбюро студентів 

4 
Проведення конкурсу на кращу кімнату 

в гуртожитку 
Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

голова студради 

гуртожитку, вихователь 

5 
Роботи щодо упорядкування території 

коледжу 
Протягом року 

Заст. директора з АГР, 

класні керівники, 

профбюро студентів 

6 
Організація відвідування базових 

підприємств, знайомство з їх історією 
Протягом року 

Заст. директора з ВН, 

класні керівники 

7 
Залучення студентів до роботи 

предметних гуртків 
Протягом року Викладачі ПЦК 

8 
Активно залучати студентів до 

проведення тижнів ПЦК 
За графіком Викладачі ПЦК 

9 

Організація та проведення в групах 

виховних годин: 

- «Екологія нашого міста»; 

- «Ми за чисту планету»; 

- «Правила поведінки відпочивальників 

на природі»; 

- « Будь природі другом» 

Протягом року Класні керівники 

10 
Літній трудовий семестр з благоустрою 

коледжу для студентів 1 курсу 
Липень, серпень 

Класні керівники, 

зав. відділень, 

заст. директора з АГР 
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VІІ Фізичне виховання та формування здорового способу життя: 

- виховання відповідального ставлення до власного здоров'я, здорового способу життя;  

- формування знань і навичок з фізичної культури;  

- 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 за сприятливих санітарно-

епідемічних умов.  

 

№ 

п/п 
Заходи Термін проведення Відповідальні 

1 
Залучення студентів до участі у роботі 

спортивних секцій 
Вересень 

ПЦК фізичного 

виховання 

2 

Виховні години, інструктажі, бесіди 

щодо формування здорового способу 

життя, дотримання правил та 

протиепідемічних норм з метою 

запобігання розповсюдженню 

коронавірусної інфекції COVID-19 

Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

класні керівники, 

керівник фізичного 

виховання 

2 

Організація та проведення 

олімпійського тижня фізичної культури 

за сприятливих санітарно-епідемічних 

умов 

Вересень ЦК фізичного виховання 

3 Першість коледжу з волейболу Грудень - лютий ЦК фізичного виховання 

4 Першість коледжу з настільного тенісу Листопад - грудень ЦК фізичного виховання 

5 Першість коледжу з баскетболу Січень - березень ЦК фізичного виховання 

6 Першість коледжу з мікрофутзалу Квітень - травень ЦК фізичного виховання 

7 Першість коледжу з жиму штанги Березень ЦК фізичного виховання 

8 

Організація та проведення військово-

спортивних змагань: 

- до Дня українського козацтва й Дня 

захисника України; 

- до Дня Збройних сил України; 

- «Готуємось захищати Батьківщину!» 

 

 

Жовтень 

 

Грудень 

Лютий 

ЦК фізичного виховання,  

класні керівники, 

профбюро студентів 

9 
Участь у міських та обласних 

спортивних змаганнях, турнірах 
Протягом року 

Керівник фізичного 

виховання 

10 
Організація та проведення спортивних 

змагань для викладачів й співробітників 
Березень ЦК фізичного виховання 

11 
Участь у міських, обласних військово-

спортивних акціях 
Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

керівник фізичного 

виховання, 

профбюро студентів 

12 
Організація та проведення спортивних 

змагань для мешканців гуртожитку 
Протягом року 

Вихователь, 

студрада гуртожитку 

13 
Профілактичне медичне обстеження 

студентів коледжу 
Один раз на рік 

Керівник фізичного 

виховання, медпрацівник 
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VIІI Розвиток студентського самоврядування: 

- удосконалення навчального процесу, підвищення його ефективності, забезпечення 

виховання духовності та культури студентів; 

- створення умов для самореалізації особистості студентів і формування в них 

організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо; 

- організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними 

організаціями; 

- формування моральних якостей особистості, перетворення молодої людини у високо 

професійного спеціаліста, інтелігента та патріота; 

- сприяння різним формам соціальної активності, громадських ініціатив, соціалізації 

молодого покоління. 

 

№ 

п/п 
Заходи Термін проведення Відповідальні 

1 

Ознайомлення студентів з основними 

нормативно-правовими документами: 

Законом України “Про вищу освіту”, 

Положенням про коледж, Правилами 

внутрішнього розпорядку навчального 

закладу, єдиними вимогами навчально–

виховної роботи 

Вересень 

Зав. відділень, 

класні керівники, 

голова студради коледжу 

2 

Вибори активу студентського 

самоврядування й планування його 

роботи: 

- груп (старости, його заступників); 

- відділень (ради відділення); 

- коледжу (студради коледжу); 

- гуртожитку (старост поверхів, ради 

гуртожитку) 

Вересень - жовтень 

 

Зав. відділень, 

класні керівники, 

голова студради коледжу, 

вихователь гуртожитку, 

голова студради 

гуртожитку 

3 

Організація й проведення зустрічей 

адміністрації з лідерами студентського 

самоврядування груп, відділень, 

гуртожитку, коледжу 

Протягом року 

Заст. директора з НВР, 

зав. відділень, 

класні керівники, 

голова студради коледжу, 

вихователь гуртожитку, 

голова студради 

гуртожитку 

4 
Залучення студентів до участі в роботі 

студентських клубів, гуртків та секцій 
Жовтень 

Голова студради, 

старости груп 

5 

Проведення соціологічних досліджень, 

тестувань, анкетувань у групах щодо 

виявлення думок студентів про 

навчання, якість викладання, побут, 

відпочинок тощо 

Протягом року 
Заст. директора з НВР, 

класні керівники 

6 
Організація допомоги студентам, які за 

підсумками сесій відстають у навчанні 
Вересень, лютий Актив груп 

7 

Організація й проведення заходів, 

присвячених знаменним датам та 

традиціям навчального закладу: 

- свято “День знань”, посвята 

першокурсників у студенти; 

-  захід з нагоди Дня працівників освіти 

та 85 років з дня заснування коледжу; 

 

 

 

Вересень 

 

Жовтень 

 

Голова студради коледжу, 

голови рад відділень, 

старости груп 
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- День міста; 

- День студента; 

- День закоханих; 

- Міжнародний жіночий день; 

- День пам’яті та примирення, День 

Перемоги; 

- День матері. День родини; 

- Урочистості з нагоди вручення 

дипломів 

Жовтень 

Листопад 

Лютий 

Березень 

Травень 

 

Травень 

 

Червень 

8 

Участь у міських та обласних 

конкурсах, конференціях, олімпіадах та 

інших заходах 

Протягом року 

Голова студради, 

старости груп, 

класні керівники 

9 

Організація й проведення акції 

милосердя, вахти пам’яті: „Вшануймо 

працю педагога - ветерана!”, „Ніхто не 

забутий, ніщо не забуте...”,,Подарунки 

дітям-сиротам від Святого Миколая” 

Жовтень, 

травень, 

грудень 

Голова студради коледжу, 

голови рад відділень, 

старости груп 

10 

Проведення акції „Зона опікування”: 

- упорядкування прилеглої до коледжу 

території та закріплених ділянок; 

- підготовка до зимового та весняного 

періодів, Новорічних свят, Великодня 

Протягом року 

Голова студради коледжу, 

голови рад відділень, 

старости груп, 

класні керівники 

11 
Проведення конкурсу  

«Краща група курсу» 

За підсумками 

навчального року 

Заст. директора з НВР, 

зав. відділень, голови 

студради і профбюро, 

керівник фізичного 

виховання, викладачі 

12 

Організація зустрічей студентів, які 

мешкають у гуртожитку, з 

представниками адміністрації коледжу 

Протягом року 
Заст. директора з НВР, 

вихователь 

13 

Участь у роботі педагогічної ради, 

стипендіальної комісії, засіданнях ради 

з питань профілактики правопорушень, 

поселення студентів у гуртожиток, 

заохочення, винесення подяк та доган, 

відрахування студентів 

Протягом року 

Голова студради коледжу 

і гуртожитку, голова 

профбюро студентів 

 

 
Заступник директора з НВР                         О.М.Шаповалова 

 


