


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 Виховна робота в коледжі спрямована на виконання Законів України «Про 

освіту», «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні», Указів Президента України від 18.05.2019 No286/2019 «Про стратегію 

національно- патріотичного виховання», від 16.03.2022 No143/2022 «Про 

загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації проти України», постанов Верховної Ради України від 17.12.2021 

No 1982-ХІ «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках», Кабінету 

Міністрів України від 10.07.2019 No 689 «Питання проведення моніторингу 

наркотичної та алкогольної ситуації в Україні», від 09.12.2020 No 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 No988-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.02.2020 No117-р 

«Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року», наказів 

Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 No439 «Про затвердження 

Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах 

України», від 31.10.2011 No1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України», від 02.10.2018 No 1047 «Методичні 

рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і 

взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами», листів 

Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 No 1/11-5480 «Методичні 

рекомендації щодо запобігання та протидії насильству», від 29.01.2019 No 1/19-881 

«Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)» від 18 грудня 2018 р.No 2657-VIII, від 10.08.2022 No 1/9105-22 «Щодо 

організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н.р.», рішень Чернівецької 

обласної ради VII скликання від 06.08.2020 «Про започаткування обов’язкового 

виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах загальної 

середньої освіти Державного Гімну України», VIII скликання від 30.06.2021 No 150-

3/21 «Про встановлення в Чернівецькій області Дня пам’яті загиблих буковинців під час 

проведення операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей», 

«Стратегії виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2025 

роки», затвердженої рішенням колегії Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 15.04.2016 No1/2 з метою належної організації виховної 

діяльності в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), позашкільної, фахової передвищої та вищої освіти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мета 

 

Становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і 

демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов'язків, до 

успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення 

високої культури взаємин. Сприяння єднанню українського народу, зміцненню 

соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського 

суспільства і держави. 

 

Принципи виховання 

 

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 спільною мораллю 

та ідеями; 

• послідовності, системності і наскрізності - привнесенні 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пріоритетні напрями виховної діяльності : 

 

• виховання молоді із національно-патріотичною позицією; 

• єдність навчального та виховного процесів; 

• розвиток гуманістичного мікроклімату, культури 

взаємовідносин, здорового способу життя; 

• формування творчої атмосфери; 

• підвищення ефективності інформаційно - просвітницької 

роботи; 

• удосконалення індивідуальної, виховно-профілактичної роботи 

зі студентами; 

• організація соціально-психологічної допомоги студентам; 

• розвиток студентського самоврядування, допомога 

студентським організаціям; 

• формування коледжних традицій. 

 

Основні форми виховної роботи зі студентами : 

 

• позаурочні заняття; 

• виховні години: на рівні академічної групи, коледжу, області ; 

• заняття в спортивних секціях, гуртках, творчих колективах і студентських клубах; 

• участь у підготовці і проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів, зльотів та інше. 

 

 

 

Науково - педагогічні проблеми,  над вирішенням яких працює педагогічний колектив 

коледжу: 

 Формування морально-духовної життєвокомпетентної особистості, яка 

успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.  

 

 

Напрямки виховної роботи при плануванні:  

 

1. Національно - патріотичне виховання, складові: 

- громадянсько-патріотичне; 

- духовно-моральне; 

     -   військово-патріотичне; 

2.Фізичне виховання та формування здорового способу життя. 

3. Інтелектуально-духовне виховання. 

4. Художньо - естетичне виховання. 

5. Економічне та екологічне виховання. 
 

 

 

 Планування виховної роботи керівниками груп здійснюється за наступними розділами : 

 

 

 



Організаційна робота 

 

№ 

п/п 

Заходи Курс Термін  

проведення 

Відповідальні 

1. 1

. 

Складання і затвердження: плану 

виховної роботи коледжу 

 серпень  Заст. 

директора з ВР 

 

2.  Складання і затвердження плани виховної 

роботи: 

· вихователя гуртожитку; 

· бібліотеки; 

· психологічної служби коледжу; 

· органів студентського самоврядування; 

 

 серпень Заступник 

директора з ВР,  

вихователь 

гуртожитку, 

викладачі, 

завідувач 

бібліотеки, 

практичний 

психолог 

3. 3

. 

Складання і погодження плану виховної 

роботи студентського самоврядування 

коледжу та гуртожитку.  

 серпень Голова 

студради, 

голова 

студради 

гуртожитку 

4. 4

. 

Вибори активу групи, розподіл обов’язків 1-4 серпень Керівники груп 

5. 5

. 

Ознайомлення студентів зі Статутом коледжу,  

Законом України  «Про вищу освіту», «Про 

фахову перед вищу освіту»,  Положенням 

«Про студентське самоврядування», 

Положенням «Про гуртожиток» 

1 - 4 серпень Керівники 

груп, 

вихователь 

гуртожитку, 

заступник 

директора з ВР 

6. 6

. 

Ознайомлення з режимом роботи коледжу, 

виховними планами  

1 - 4 Вересень, 

лютий 

Керівники 

груп, заступник 

директора з ВР 

7. 7

.

  

Анкетування студентів 1 – 4 

 

Вересень/жовте

нь, за 

необхідністю, 

та графіком 

психолога 

Керівники 

груп, , 

психолог, 

заступник з ВР, 

студрада 

8. 8 Проведення організаційних зборів, складання 

планів роботи 

1 - 4 Вересень, 

січень 

Керівники груп 

9. 9 Підготовка та участь у студентських 

конференціях щодо обрання органів 

студентського самоврядування  в групі,  

на відділенні та коледжі 

1 - 4  

вересень-

лютий 

Керівники 

груп, ОСС 

10. 1
0 

Підведення підсумків відвідування та навчання 

студентів 

 щотижня Керівники груп 

11. 1
1 

Звіт про виконану роботу за І та ІІ семестр 1 - 4 Грудень, 

червень 

Керівники 

груп, 

ОСС 

12. 1
2 

Участь у загальних організаційних заходах 

коледжу та міста. 

1 - 4 Протягом року Керівники 

груп, заступник 

директора з ВР, 

ОСС 

13. 1
3 

 Сприяння участі студентів у конкурсах 

«Студент  року», «Краща академічна група», 

«Краща кімната гуртожитку» та інш. 

1 - 4 Листопад, 

червень 

Керівники 

груп, заступник 

директора з ВР, 



ОСС 

14. 1
4 

Складання графіків чергування  в аудиторіях, 

навчальних корпусах,  гуртожитку 

1 -4 Серпень, січень Керівники 

груп, 

заввіддділення

ми, 

ОСС 

15. 1
2

  

Підведення підсумків роботи за поточний 

навчальний рік 

1 - 4 червень Керівники 

груп, 

заввіддділення

ми, 

ОСС 

16. 1
3 

Проведення виховних годин 1 - 4 Раз на тиждень Керівники 

груп,  

ОСС 

17. 1
4 

Всеукраїнський профілактичний захід «Увага! 

Діти на дорозі!» 

1-4 8 вересня Керівники 

груп, 

заввіддділення

ми 

18.  Організація роботи із забезпечення 

психологічної допомоги та емоційної 

підтримки студентів. 

1-4 Вересень, 

жовтень 

Практичний 

психолог 

коледжу, 

керівники груп 

19. 1
5 

Складання та затвердження графіків 

роботи гуртків, клубів, спортивних 

секцій 

 серпень -

вересень 

заступник 

директора з ВР 

20. 1
6 

Планування та організація 

волонтерської діяльності в коледжі 

 вересень Керівники 

гуртків, ОСС 

  

21. 1
7 

Організація та проведення засідань 

методичної комісії класних 

керівників груп 

 За окремим 

планом  

Заст. директора 

з ВР, голова 

методичного 

об'єднання  кл. 

керівників груп 

22. 1
8 

Планування та організація роботи 

Ради профілактики правопорушень 

 серпень - 

вересень 

Голова Ради 

профілактики 

23. 1
9 

Складання та затвердження графіків 

роботи гуртків, клубів, спортивних 

секцій 

 серпень - 

вересень 

Заст. директора 

з ВР 

24. 2
0 

Планування та організація заходів бібліотеки 

коледжу 

 серпень - 

вересень 

Бібліотекар 

25. 2
1 

Скласти списки дітей-сиріт, напівсиріт, 

багатодітних родин, огляд умов їх 

проживання комісією. 

 серпень - 

вересень 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 1.  Національно-патріотичне виховання: 

 

Основні завдання:  

 

✓ утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги 

до культурного та історичного минулого України, виховання  поваги та любові до  державної 

мови; 

✓  виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; 

✓ утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства; 

✓ культивування кращих рис української ментальності  –  працелюбності, свободи, 

справедливості, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи; 

✓  формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій; 

✓ усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її 

патріотичною відповідальністю; 

✓  підвищення престижу військової служби, а звідси  -  культивування ставлення до захисника 

Вітчизни,як до  героя тощо. 

№ 

п/п 

 Назва заходу Курс Дата 

проведення 

Виконавці 

 2 3 4 6 

1. 1

. 

Виконання державного гімну та 

загальнонаціональна хвилина мовчання для 

вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної 

агресії російської федерації. 

1-4 щодня Викладачі 

2. 2

. 

Провести перше заняття навчального року згідно з 

рекомендаціями МОН Украі ̈ни щодо безпечної 

поведінки учасників освітнього процесу в умовах 

воєнного стану. 

 

1 - 4 15 серпня Адміністрація, 

керівники груп,  

студрада 

3. 3

. 

Заходи з відзначення 31-ї річниці незалежності 

України та Дня памяті захисників України, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України 

1-4 Згідно плану 

заходів 

Керівники груп 

 

4.  Створити осередок у вигляді інформаційного 

стенду присвяченому Захисникам та Захисницям 

України, які брали або беруть участь у російсько-

українській війні. 

1-4 Серпень-

вересень 

Адміністрація, 

керівники груп,  

студрада 

5. 4

. 

Заходи із вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні 

1-4 Згідно плану 

заходів 

Викладачі історії, 

керівники груп 

6. 5

. 

Провести інформаційно-пізнавальні бесіди, 

диспути та години спілкування: 

➢ «Повага до державної символіки та її 

використання», 

➢ «Знакові події минулого і сучасного  

України»,  

➢ «Ми – громадяни України»,  

➢ «Я і Україна» 

➢ «Що означає бути патріотом?», 

➢ «Соборність і злагода – умови процвітання 

України» 

➢ «Горде ім’я – українець» 

➢ «Ми будуємо своє життя у рідній країні»; 

➢  « Поганий мир, краще хорошого 

протистояння»; 

 

 

1 – 4 

 

1 – 2 

 

2 – 4 

1 – 4 

 

1 – 4 

 

 

 

 

 

Протягом року 

 

До відповідних 

дат календаря 

Згідно планів 

керівників груп 

 

 

Керівники груп 

 

 

 

 

 



➢ «Буковинське віче»  

➢ «Демократія – що це?»  

➢ «Герої  Крут»; 

➢ «Національна й людська гідність»  

➢ «Державність і національні традиції»; 

➢ «Інтеграція України в сучасному світі», 

➢ «Український вимір процесів європейської 

інтеграції» 

➢ «Смак свободи. В чому він?»  

➢ « Минуле, теперішнє та майбутнє у вчинках 

та діяннях українців» 

➢  «Культура міжетнічних відносин у 

полікультурному просторі», 

➢ «Конституційні основи держави», 

➢ «Захист Вітчизни — обов’язок 

громадянина», 

➢ «Видатні постаті України»,  

➢ «Європейські цінності та їх місце в житті 

сучасної української молоді», 

➢  «Історія коледжу та його випускники» до 

Дня  коледжу, 

➢ «Національні звичаї, традиції, обряди, 

свята» 

➢ «Дивовижний світ української природи» 

➢ «Традиції мого краю, міста» 

7. 6

. 

Провести Уроки мужності, інформаційно-

пізнавальні бесіди, диспути та години спілкування 

до: 

- Дня  Буковинського Віче 

- Дня Захисника України, Дня українського 

козацтва 

- Дня  Революції Гідності 

-  Дня пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій . 

- Дня Збройних Сил України, 

 - Дня Соборності України 

- Дня пам’яті Героїв Крут 

- Дня Героїв Небесної Сотні 

- Дня пам’яті та примирення 

- День вшанування пам’яті дітей, які загинули 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації 

проти України; 

- День пам’яті загиблих буковинців під час 

проведення операції об’єднаних сил. 

1-4 Згідно 

знаменних та 

пам’ятних дат 

 

Викладачі історії, 

керівники груп 

8. 7

. 

Бесіди до 81-тих  роковин від початку масових 

розстрілів, здійснених гітлерівцями у Бабиному 

Яру  

1-4 29 вересня Викладачі історії, 

керівники груп 

9. 8

. 

Провести  урочисті заходи присвячені   82 річниці 

коледжу 

1-4 Вересень/жовте

нь 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

завідуючі 

відділень, 

студрада 

10. 9
. 

 Організація студентів на  участь у  патріотичних  

заходах та флешмобах, що проводяться у місті 

1-4 Протягом року Заступник 

директора з 



виховної роботи, 

завідуючі 

відділень, 

студрада, 

Керівники груп 

11. 1
0

. 

 Конкурси  презентацій, роликів / мультфільмів, 

плакатів/постерів на патріотичну тематику 

1-4 Протягом року Заступник з ВР, 

ОСС 

12. 1
1

. 

 Проводити   інформаційні бесіди «Видатні імена 

сучасної України» 

1-4 Протягом року 

 

Викладачі 

предметними, 

ОСС 

13. 1
2

. 

Організація реальних і віртуальних подорожей 

історичними місцями/ музеями України 

1-4 Протягом року Викладачі 

предметними, 

керівники груп, 

ОСС 

14. 1
3

. 

 Організовувати звіти - мандрівки «Сюжетні 

замальовки рідного краю» 

1-4 Протягом року Викладачі 

предметними, 

керівники груп, 

ОСС 

15. 1
4

. 

Провести виховні години у формі особистісно-

рольових ігор: «Комітет з розвитку громадянського 

суспільства», «Політична карусель», «Громадяни і 

політики»  

1-4 Протягом року Керівники груп 

16. 1
5

. 

Заходи щодо відзначення днів пам’яті видатних 

людей України 

 

1-4 Згідно 

пам’ятних дат 

рекомендовани

х МОНУ 

 

Викладачі 

філології, 

культурології, 

соціології, 

керівники груп 

17. 1
4

. 

 Провести екскурсії по визначним пам’ятним 

місцям (музеї, пам’ятні місця тощо) з метою 

вивчення історії рідного краю з дотриманням 

безпекових заходів. 

1-2 Вересень- 

червень 

Керівники груп, 

Студенти р.ТД-41 

18. 1
5

. 

Організувати студентів на участь у благодійних 

акціях на підтримку Збройних Сил України.  
1-4 Протягом року Керівники груп, 

ОСС 

19. 1
6

. 

Організувати студентів на участь у соціальних 

акціях. 

1-4 Протягом року Керівники груп, 

ОСС 

20. 1
7

. 

Долучатися до акцій для допомоги внутрішньо 

переміщеним особам із зони бойових дій. 

1-4 Протягом року Керівники груп, 

ОСС 

21. 1
8

. 

Налагодити співпрацю з офіцерами військових 

частин, воїнами АТО та залучати їх до проведення 

навчальних занять із військової підготовки. 

1 І семестр Викладач 

«Захисту 

Вітчизни» 

22. 1
9

. 

 Проводити екскурсії  на території військових 

частин з метою створення позитивного іміджу 

Збройних сил  України, Національної  гвардії 

України 

1-4 І семестр Викладач 

«Захисту 

Вітчизни», 

Керівники груп 

23. 2
0

. 

 Організувати участь студентів у всеукраїнських 

конкурсах національно-патріотичного виховання 

1-4 Постійно Викладач 

«Захисту 

Вітчизни», 

Керівники груп, 

ОСС 

24. 2 Сприяти участі студентів у заходах присвячених 1-4 3-7 жовтня Адміністрація, 



1

. 

святкуванню  Дня міста Чернівці  Керівники груп, 

ОСС 

25. 2
2

. 

Заходи до Дня Захисників та Захисниць України. 1-4 12-13 жовтня Викладач 

«Захисту 

Вітчизни», 

Керівники груп, 

ОСС 

26. 2
3

. 

Провести інформаційно-пізнавальні бесіди до  

річниці заснування ООН 

1-4 20 жовтня Викладачі історії, 

керівники груп 

27. 2
4

. 

 Заходи до  святкування Дня  студента 1-4 9-17 листопада Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

ОСС 

28. 2
5

. 

Тематика  бесід та заходів  відповідно до змісту 

євроатлантичної інтеграції України: 

-«Минуле, сьогодення, майбутне України»; 

- «Стан та перспективи євроатлантичної інтеграції 

України»;  

-«Україна та ЄС: можливості та перспективи 

співпраці»; 
- «Правові засади співробітництва Україна-

НАТО»; 
-«Партнерство заради миру»; 

-«Єднаймося заради майбутнього». 

1-4 Раз на 2 місяці Керівники груп, 

 

29. 2
6

. 

Провести ряд екскурсій  та походів по рідному 

краю з метою вивчення історії краю. 

1-4 Протягом року Керівники груп, 

студенти 

організатори 

30. 2
7

. 

Провести конкурс знавців української мови 1-2 Жовтень 

листопад 

Викладачі 

мовники 

31. 2
8

. 

Бесіди та заходи до Дня толерантності 1-4 Жовтень 

листопад 

Керівники груп 

32. 2
9

. 

Заходи до Дня Гідності та Свободи 1-4 Жовтень 

листопад 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

ОСС 

33. 3
0

. 

Бесіди до Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. 

репресій 

1-4 Жовтень 

листопад 

Викладачі історії, 

керівники груп, 

вихователь 

гуртожитку, 

всі викладачі 

34. 3
1

. 

Бесіди до  

- 100-ті роковин від початку масового штучного 

голоду 1921-1923 років в Україні  

-75-тих  роковин від початку масового штучного 

голоду 1946-1947 років в Україні  

 Жовтень 

листопад 
Викладачі історії, 

керівники груп, 

вихователь 

гуртожитку, 

всі викладачі 

35. 3
3

. 

Заходи щодо запобігання торгівлі людьми. 1-4 Протягом року Керівники груп, 

ОСС 

36. 3
4

. 

 Обговорення  з студентами актуальних питань та 

подій в розвитку країни та регіону 

1-4 Протягом року Керівники груп 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS2cbCmebWAhXHFZoKHS4vD8oQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fdsum.edu.ua%2F2017%2F05%2F19%2F%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D1%2582%25D0%25B0-%25D1%2594%25D1%2581-%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596-%25D1%2582%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%2F&usg=AOvVaw1eFUDiXMS60FVATvUp5aZo
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS2cbCmebWAhXHFZoKHS4vD8oQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fdsum.edu.ua%2F2017%2F05%2F19%2F%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D1%2582%25D0%25B0-%25D1%2594%25D1%2581-%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596-%25D1%2582%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%2F&usg=AOvVaw1eFUDiXMS60FVATvUp5aZo


37. 3
5

. 

 Проводити освітньо-просвітницьку та науково-

дослідницьку роботу про відновлення історичної 

пам’яті про тривалі державницькі традиції України 

(фотовиставки, дискусії, круглі столи)  

1-4 Протягом року Керівник 

історичного 

гуртка, викладачі 

історії,  

керівники груп 

38. 3
6

. 

Популяризувати на конференціях, круглих столах  

факти і події, що свідчать про колективну й 

індивідуальну боротьбу за незалежність України. 

1-4 Протягом року Керівник 

історичного 

гуртка, викладачі 

історії,  

керівники груп 

39. 3
7

. 

Організувати культпоходи у музеї області та міста, 

країни. 

1-4 Протягом року Керівники груп. 

40. 3
9

. 

Бесіди і заходи до Дня Соборності України 1-4 19-22 січня Керівники груп. 

41. 4
0

. 

Бесіди і заходи до Дня памяті героїв Крут 1-4 27-29 січня Керівники груп. 

42. 4
1

. 

Заходи до Дня  Героїв Небесної Сотні 1-4 16-19 лютого Керівники груп. 

43. 4
2

. 

 Шевченківські дні 1-4 1 декада 

березня 

Антонюк Т.М., 

Посполітак О.В. 

44. 4
3

. 

Проводити  вивчення звичаїв українського народу 

 

 

 

1-4 Протягом року Антонюк Т.М., 

Викладачі 

української мови 

та літер-ри, 

керівники груп 

45. 4
4

. 

Впровадження проектних технологій  та проектів 

за положенням Всеукраїнського конкурсу 

«Моральний вчинок» 

1-4 Протягом року Викладачі 

предметними, 

Керівники груп 

46. 4
5

. 

Провести конкурс студентських робіт, публікацій з 

національно-патріотичної тематики  «Що для мене 

патріотизм і любов до Батьківщини» 

1-4 Жовтень -

листопад 

Викладачі історії, 

та української 

мови та 

літератури 

47. 4
6

. 

Заходи  із обласним військовим комісаріатом щодо 

військово-патріотичного виховання та професійної 

орієнтації до служби у Збройних Силах України 

1-4 Протягом року Викладач 

«Захисту 

Вітчизни», 

Керівники груп 

48. 4
7

. 

Відзначення пам’ятних дат героїчної боротьби 

українського народу за державну незалежність: 

- День пам'яті захисників України 

- Студентської Революції на граніті 

- Помаранчевої революції 

- Революції Гідності 

- День вшанування пам’яті дітей, які 

загинули внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації проти України; 

- День пам’яті загиблих буковинців під 

час проведення операції об’єднаних сил. 

1-4 Згідно 

пам’ятних дат 

Керівники груп, 

 

49. 4
8

. 

Заходи  із громадськими та волонтерськими 

організаціями: 

- Всеукраїнської дитячо-юнацької 

1-4 Протягом року Заступник 

директора з 

виховної роботи, 



військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

- «Пласт» 

- «Ніхто крім нас» 

- «Від серця до серця» 

- ВБФ «ОВЕС» 

- ГВО «Катарсис» 

- Асоціацією Гайдів України 

керівники груп 

50. 4
9

. 

Провести  бесіди, тематичні виховні години  

присвячені відомим жінкам українкам 

1-4 березень керівники груп, 

працівники 

бібліотеки 

51. 5
0

. 

 Проводити  

- Зустрічі в учасниками бойових дій та дітьми 

війни, 

- перегляд кінофільмів та вистав; 

- відвідування музейних експозицій; 

- покладання квітів до пам’ятників героям України. 

1-4  

травень 

Викладачі історії,  

керівники груп 

52.  Заходи до 100 річчя Української революції 1917-

1921 

1-4 Згідно плану 

заходів 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

завідуючі 

відділень, 

студрада 

53.   До Дня НАТО бесіди :  «Стандарти НАТО» 1-4 квітень Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

керівники груп 

54.  Інформаційний день-тиждень про співробітництво 

України з НАТО та Європейським Союзом: 

«Мирні відносини – запорука успіху та розвитку 

держави»  

1-4 травень Викладачі історії, 

керівники груп 

55.  Організовувати перегляд та обговорення з 

студентами художніх і документальних фільмів 

•  «Війна – український рахунок», 2002 

рік,  

• УПА. Третя сила», 2007 рік,  

• «1377 спалених заживо», 2009 рік,  

• «Поводир», 2014 рік,  

• «Крути  2018» 

• «Битва під Іловайськом», 2019 

• «Мати Апостолів»,2020 

• Документальні фільми про Захисників та 

Захисниць України та ін.. 

1 – 4 Протягом року Викладачі історії,  

керівники груп, 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

56.  Організувати заняття  з  здобуття студентами  

знань та навичок поведінки  та захисту в умовах 

бойових дій з представниками громадської 

організації  Українська Націоналістична 

СамоОборона 

1-4 Протягом року Заступник з ВР 

57.  Збір та впорядкування матеріалів «Книга пам'яті. 

Захисники та Захисниці Чернівецької області» 

1-4 Протягом року Викладачі історії,  

керівники груп, 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 



 

 

 

Розділ 2. Громадянсько-правове та моральне виховання 

Основні завдання:  

• 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; 

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

самодисципліни;  

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

категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань; 

• становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків. 

 

№п.п Назва заходу Курс Дата 

проведення 

Виконавці 

1.  Провести інформаційно-пізнавальні бесіди, 

диспути та години спілкування: 

 самоврядування в групі; 

 ознайомлення студентів із Статутом 

коледжу; 

 право кожного на свободу виявлення своєї 

творчої індивідуальності; 

1-4  

Секрпень, 

листопад 

 

 

 

Керівники груп 

2.  Заходи Всеукраїнської інформаційно-

профілактичної акції «Відповідальність 

починається з мене» 

1-4 Вересень-

листопад 

Керівники груп, 

викладачі права 

3.  Заходи спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) 

1-4 Раз на 2 місяці Керівники груп 

4.  Заходи та бесіди  щодо запобігання 

домашньому насиллю 

1-4 Протягом року Керівники груп. 

5.  Заходи та бесіди щодо запобігання торгівлі 

людьми 

1-4 Протягом року Керівники груп. 

58.  Заходи та бесіди до Дня Європи в Україні 1-4 11-15 травня Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

керівники груп, 

ОСС 

59.  Заходи та бесіди до Дня вишиванки 1-4 20 травня  Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

керівники груп, 

ОСС 

60.  Заходи та бесіди до річниці Конституції України 1-4 червень Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

керівники груп, 

ОСС  

61.  Фестивалі, концерти, конкурси, української 

патріотичної, духовної пісні, колядок, щедрівок з 

урахуванням безпекової ситуації. 

1-4 Протягом року 

За планом 

керівників груп 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

керівники груп 



6.  Заходи та бесіди  щодо запобігання вживання 

студентами алкогольних напоїв, наркотичних 

засобів та тютюнових виробів 

1-4 Протягом року Керівники груп. 

7.  Провести  бесіди, диспути та години 

спілкування  на теми: 

 «Від формування правомірної поведінки до 

правової культури громадянина України» 

 «Я і моє право» 

 «Політична культура», 

  «Моє виборче право» 

 «Насильство та як його уникнути» 

 «Зупинемо булінг разом» 

 «Сучасне рабство. Торгівля людьми» 

 Моральні принципи досягнення успіху», 

 «Правосвідомість громадянина» 

 «Відповідальність починається з  мене» 

 «Все починається з самоврядування» 

 «Чи варто завжди дотримуватись букви 

закону», 

  «Свобода чи вседозволеність»,  

 «Моральні цінності громадянського 

суспільства», 

  «Моральний ідеал і його місце в житті 

людини»,  

 «Моральна мотивація вчинку», 

 «Моральна краса людини» на прикладах 

української літератури 

  «Моральні основи взаємин юнаків і 

дівчат», 

 «Особиста відповідальність — пріоритетна 

риса громадянина», 

 «Без правової культури немає правової 

держави», 

 «Особисті потреби та вимоги суспільства», 

 Мій громадянський обов’язок. 

 Мої політичні права; 

 Мої честь та гідність та як їх захистити; 

 Право кожного на свободу виявлення своєї 

творчої індивідуальності 

 Права надаються для виконання обов’язків; 

  Християнство в історії і культурі  України; 

 Духовні скарби України 

 Що таке ксенофобія і як з нею боротися? 

 Уроки міжнародної толерантності. 

Толерантне ставлення до студентів 

іноземців, представників нац. меншин, 

мігрантів, маргіналів; 

 Толерантність – крок до свободи; 

 Вирішуй конфлікти мирним шляхом 

 Будуй мир навколо себе 

 Захисти себе від насилля. 

 Кібербулінг 

 Молодь проти насилля; 

 Суспільні ідеали; 

 Європейські цінності 

1-4 Згідно планів 

керівників груп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Керівники груп, 

викладачі права 



 Норми та принципи цивілізованої держави; 

 Людина гарна не словами, а вчинками; 

 Як не стати об’єктом злочинних зазіхань; 

 Як уникнути правопорушень  у 

повсякденному житті; 

 Як діяти,якщо вас затримала міліція. 

8.  Профілактична програма  «Школа і поліція» 1 Протягом року Заступник з ВР, 

Керівники груп 

9.  Зустрічі з представниками правоохоронних 

органів з питань: 

- адміністративного права; 

- кримінального права 

- виборчого права 

 

 

1-4 

1-4 

1-4 

  

 

Раз на місяць 

Раз на місяць 

вересень 

 

Викладачі  

правознавства та 

керівники груп, 

вихователь 

гуртожитку 

10.  Провести Тиждень правової освіти  1-4 грудень Викладач 

правових знань 

11.  До Дня прав людини правові  бесіди та зустрічі 

з представниками правоохоронних органів; 

1-4 Листопад Викладачі  

правознавства та 

керівники груп 

12.  Заходи з питань протидії торгівлі людьми 1-4 Протягом року Керівники груп 

13.  Заходи до Європейського дня боротьби з 

торгівлею людьми  
 18- 19 жовтня Керівники груп, 

психолог, 

вихователь 

гуртожитку 

14.  Заходи по запобіганню насильству серед 

студентів 

1-4 Вересень, 

жовтень 

Керівники груп 

15.  Бесіда на тему «Зовнішній вигляд студента – 

віддзеркалення його душі»;  

 -«Зустрічають за одягом, а проводжають за 

розумом» 

1-4 Вересень, 

січень 

Керівники груп 

16.  Бесіда на теми: «Чи добрі вчинки завжди 

добро???», «Як розпізнати зло?»,  

1-4 лютий Керівники груп 

17.  Проведення акцій милосердя  та доброчинності 

- до Дня ветерана; 

-    до Дня боротьби з а ліквідацію злиднів 

- до Дня студента; 

      -     до Дня дитини; 

      -     «Червоний хрест» 

1-4 Вересень,  

жовтень 

листопад, 

 травень 

 

Завідуючі 

відділень, 

заступник 

директора з 

виховної роботи 

18.  Бесіди на тему  «Етика сімейних стосунків»   Раз на семестр Керівники груп, 

викладачі  

19.  Виховні години на тему: “Факти минулого, які 

залишили слід в сьогоденні та перейдуть у 

спадок в майбутнє ” 

1-4 Згідно  плану 

керівників груп 

Керівники груп 

20.  Проведення інформаційних годин на тему:  

 Подіїї, факти, люди; 

 Огляд новин в країні, області, місті. 

 Україна та глобальні проблеми сучасності. 

1-4 Протягом року, 

на кожний 

виховній 

годині 

Керівники груп 

21.  Організувати в бібліотеці виставки з питань 

культури, історії, мистецтва України, 

Буковини, м. Чернівці  та до  знаменних дат 

2022/23 н.р. 

1-4 Згідно 

календаря 

знаменних дат 

Працівники 

бібліотеки 

22.   Обговорення проблеми торгівлі людьми: 

✓ перегляд відеоматеріалів: «Що 

перевіряти якщо вам пропонують 

роботу за кордоном?» 

3-4 Листопад, 

квітень 

Викладачі  

правознавства та 

керівники груп, 

вихователь 



✓ Telegram-bot «Залишайся в безпеці» гуртожитку 

23.  Провести засідання за круглим столом:  

 - “Права надаються людині для виконання її 

обов’язків” 

 - “Молодіжні організації міста та їх 

діяльність” 

 - “Демократична Україна очима молоді ” 

1 – 4 Протягом року Заступник 

директора з ВР,  

ав відділеннями, 

викладачі, 

керівники груп, 

студрада 

24.  Заходи до Дня української писемності і 

культури  

1-2 Жовтень/листо

пад 

Викладачі 

філологи 

25.  Провести інформаційно –просвітницькі години 

для студентів та батьків з питань захисту дітей 

від експлуатації та жорсткого поводження з 

боку батьків. 

1 – 4 жовтень Керівники груп 

26.  Провести інформаційно – просвітницькі 

години з питань  боротьби з сексуальною 

експлуатацією – до Дня б-би за ліквідацію 

насильства над жінками  

1 – 4 Жовтень- 

листопад 

Керівники груп,  

представники   

соціальних 

служб для 

молоді 

27.  Перегляд відеофільмів на теми моралі, етики 

та естетики та їх подальше обговорення 

1 – 4 Протягом року 

 

Керівники груп, 

заступник 

директора з ВР, 

ОСС 

28.  Співпраця з Центром психологічної допомоги 

та міським центром соціальних служб для 

молоді 

1 – 4 Протягом року 

в разі 

необхідності 

 

Керівники груп, 

заступник 

директора з ВР, 

ОСС 

29.  Підтримка волонтерського руху 1 – 4 Протягом року 

 

Керівники груп, 

заступник 

директора з 

ВР,ОСС 

30.  Робота з батьками студентів з курсу «Сімейні 

цінності», «Виховання без насилля» 

1-4 Раз на семестр Керівники груп, 

психолог 

31.  Бесіди з батьками «Якщо ваша дитина учасник 

булінгу» 

1-4 Вересень\жовте

нь 

Керівники груп, 

психолог 

32.  Заходи до Дня  Біблії 1-4 травень Викладач 

«Християнської 

етики»,Керівник

и груп 

33.  Конкурс и  «Відкривай Україну», «Україна 

очима студентів», «Чернівецька область. Це – 

наше і це - твоє» 

1-4 Протягом року Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

керівники груп 

 

 

 

 

Розділ 3. Фізичне виховання та формування здорового способу життя: 

Основні завдання:  

• виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя; 

• формування знань і навичок фізичної культури в житті людини; 

• забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;  

• формування гігієнічних навичок  та засад здорового способу життя; 

• 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 Назва заходу Курс Дата пров. Виконавці 

1. 

 

Провести інформаційно-пізнавальні бесіди, диспути 

та години спілкування: 

- «Молодь за здоровий спосіб життя»; 

- «СОVІD-19» як захиститись; 

- «Життя – це вища цінність» 

- «Наркотики проти людства»; 

- «Алкоголь та куріння»; 

- «Наукові погляди про шкідливість пасивного 

паління» 

- «Як знизити ризик захворювання СНІДом «– 

до Дня  

б-би зі СНІДом 

- «Людське життя як найвища цінність»,  

-  «Твоє репродуктивне здоров’я»,  

- «Моральні основи сім’ї»,  

- «Сімейні реліквії», 

-  «Статева культура — основа сім’ї та 

усвідомлюваного батьківства»,  

- «Сім’я — основа держави», 

-  «Агресія та насильство в сім’ї», 

-  «Права та обов’язки дітей у шлюбно-

сімейному законодавстві» 

 

1-4 За планом 

керівників 

груп 

 

 

 

 

 

Заступник з ВР, 

ОСС, 

керівники груп, 

вихователь 

гуртожитку 

2. Проведення спартакіади до Дня фізичної культури і 

спорту 

1-4 вересень Викладачі 

фіз..виховання, 

ОСС 

3. Заходи до Дня фізичної культури і спорту та  

Дня  здоров’я  

1-4 Вересень, 

квітень 

Викладачі фіз. 

Виховання, 

ОСС 

4. До Всесвітнього дня запобігання  самогубствам 

проведення профілактичних тренінгів: «Життя - це 

найцінніший скарб»;  

 

1-4 Протягом 

року 

Психолог 

коледжу, 

керівники груп 

5. Організація  змагань між студентами коледжу з 

командних видів спорту 

1-4 Протягом 

року 

Викладачі фіз. 

Виховання, 

ОСС 

6. До Дня  захисника України/ Дня українського 

козацтва – «Козацькі розваги» 

1-4   Жовтень 

 

Викладачі 

фіз..виховання, 

керівники груп,, 

ОСС 

7. Конкурс на кращу презентацію «Студенти за 

здоровий спосіб життя» 

1-2  Вересень / 

листопад 

Керівники груп, 

Викладачі 

фізкультури, 

ОСС 

8. Проводити профілактичні заходи  спрямовані  на 

формування здорового способу життя, 

профілактики ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії 

та попередження негативних явищ у студентському 

середовищі 

1-4 Постійно Керівники груп, 

викладачі 

фізичного  та 

культури, 

психолог, 

медпрацівник, 

вихователь 



гуртожитку, 

ОСС 

9. Провести інформаційно –пізнавальні години 

присвячені збереженню репродуктивного здоров’я 

молоді: 

- аборт – це вбивство; 

- безпечність статевих стосунків; 

- цнотливість, честь та гідність ; 

- моя  майбутня сімя.  

1 – 4 

 

 

1-2 

 Раз  на 

семестр 

Керівники груп, 

Заступник 

директора з ВР 

 

10. Провести інформаційно –пізнавальні години: 

-  Державна політика щодо сім’ї, демографічної 

ситуації, гендерної рівності; 

- Честь і гідність  у  статевих стосунках. 

1-4 Протягом 

року 

Керівники груп 

11. Зустрічі з лікарями, психологами, працівниками 

міського центру соціальної допомоги для молоді з 

питань шкоди, репродуктивній функції організму, 

куріння та вживання алкоголю; з питань інтиму та 

запобігання СНІДу; абортів  

1-4 Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

виховної роботи. 

12. Проводити  спортивні змагання з командних видів 

спорту 

1-4 Протягом 

року 

 Викладачі 

фізкультури, 

Керівники груп, 

ОСС 

13. Проведення акції до Всесвітнього дня  без тютюну 

(проти тютюнопаління) 

1 – 4 

 

Травень 

 

ОСС, керівники 

груп 

 

14. Заходи Державної цільової соціальної програми 

зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я 

населення   

1 – 4 Протягом 

року 

Керівники 

груп 

15. Залучення студентів  до занять у спортивних 

секціях 

1 – 4 Протягом 

року 

Керівники груп 

16. Провести тренінги надання першої медичної 

допомоги 

1-4 Протягом 

року 

 

Заступник з ВР, 

ОСС, керівники 

груп. 

17. Провести інструктажі серед студентів з питань дій 

при загрозі вибуху чи терористичного акту 

1 – 4 Серпень-

вересень 

Керівники груп 

18. Заходи до Дня  охорони праці 1-4 28-29 квітня Керівники груп, 

викладачі, 

психолог 

19. Провести спортивно-масові заходи: 

- Багатирські ігри 

- Ігри патріотів 

- Лицарський турнір 

-  Турнір присвячений пам’яті загиблих в АТО 

- патріотичний спортивний фестиваль «Козацький 

гарт» 

1 – 4  

Згідно плану 

Викладачів 

фізичного 

виховання 

Викладачів 

фізичного 

виховання, ОСС 

20. Бесіди з батьками з питань профілактики 

ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії серед 

студентів з урахуванням безпекової ситуації. 

1-4 На 

батьківських 

зборах , 

щосеместру 

Керівники груп 

21. Тренінги «Захисти себе від ВІЛ/ СНІДу»,  1-4  Протягом 

року 

Психолог, 

Заступник з ВР, 

ОСС 

 

 

 



 

 

 

Розділ  4. Інтелектуально-духовне виховання: 

Основні завдання:  

• розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;  

• виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь 

у практичній діяльності; 

• реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі 

здібностей і знань, умінь і навичок;  

• виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; 

• формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання. 

 

 

№п.п Назва заходу Курс Дата проведення Виконавці 

1.  Організація круглих столів, 

диспутів, презентацій 

конференцій з питань, що 

турбують молодь. 

1-4 Протягом року Голови ЦК, Керівники 

груп, викладачі, ОСС 

2.  Організація студентів на участь у 

заходах коледжу  

1-4 Протягом року Керівники груп., ОСС 

3.  Проведення студентських 

конференцій: 

- «Україна – країна 

нескорених» 

- «Видатні Українці» 

- «Українське мистецтво» 

- «Національні звичаї та 

традиції» 

- «Дивовижний світ 

природи України» 

- «Знакові події минулого і 

сучасного України» 

- «Український вимір 

процесів європейської 

інтеграції 

1-4 Протягом року Голови ЦК, ОСС, 

Викладачі, Керівники 

груп 

4.  Проведення семінарів, круглих 

столів з метою відкриття нових, 

незнаних, мальовничих сторінок 

історії, культури України та 

Буковини 

1-4 Протягом року Голови ЦК, ОСС, 

Викладачі, Керівники 

груп 

5.   Проведення бесід роздумів на 

теми (з метою відстоювання 

власних позицій): 

- Ідеали і цінності сучасної 

людини. 

- Знання, інтуїція, віра, 

надія. 

- Життєві норми та 

стереотипи. 

- Чому потрібно зберігати 

традиції українського 

народу. 

- Соціалізація та адаптація. 

- Чи варто когось 

1-4 Протягом року 

 

 

Згідно планів 

керівників груп 

 

Керівники груп. 



наслідувати?  

- І т.д. на вибір студентів та 

керівників груп 

6.  Проведення  науково-практичних 

конференцій  

1-4 Згідно планів роботи 

циклових комісій 

Голови циклових 

комісій, зав 

відділеннями, 

викладачі 

предметники  

7.  Зустрічі студентів з 

працівниками правоохоронних 

органів, соціальних служб, 

громадських організацій з 

питань,що турбують молодь. 

1-4 Раз на два місяці Заступник директора з 

ВР,  

зав відділеннями,  

керівники груп, ОСС 

8.  Провести цикл бесід  з етики 

спілкування 

1-2 Раз на два місяці Керівники груп 

9.  Залучення студентів до роботи в 

гуртках 

1 – 4 Вересень, лютий Керівники груп, 

викладачі 

предметники 

10.  Залучення студентів до участі в 

олімпіадах 

1 – 4  За планом ЦК Керівники груп, 

викладачі 

предметники 

11.  Провести тижні спеціальностей. 1-4 За планом ЦК Голови ЦК 

12.  Провести студентські 

конференції: «Україна – очима 

молодих», «Мій рідний край». 

2-4 листопад ОСС, викладачі 

 

 

 

Розділ 5 Художньо-естетичне виховання:  

 

Основні завдання:  

•  стимулювання  та 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 Назва заходу Курс Дата 

проведення 

Виконавці 

1. Організація  культпоходів  до театру, 

філармонії, на перегляд кінострічок, 

концертів, виставок, літературних читань 

1-4 Протягом року Керівники груп 

2. Організація зустрічей студентів з 

митцями міста. 

1-4 Протягом року Керівники груп 

3. Проведення конкурсів художньої 

самодіяльності, художньої творчості з 

урахуванням безпекової ситуації. 

1-4 Вересень- 

жовтень 

ОСС, зав 

відділеннями, 

заступник 

директора з ВР 

   4. Провести бесіди на тему: 

- «Українське мистецтво» 

- «Світ ІКТ», 

-  «Подорож мережею Інтернет: 

відкриті наукові збірки, архіви, 

електронні бібліотеки, віртуальні 

1-4 Протягом року 

Згідно планів 

керівників груп 

 

Керівники груп 



музеї, електронна культура», 

- «Спілкування у чаті: плюси і 

мінуси»,  

- «Поняття інформаційної безпеки» 

- «Від культури особистості до 

культури нації»,  

- «Мистецтво, що звертається до 

серця», 

- «Мистецтво спілкування без 

конфліктів»,  

- «Вихованість, культура, 

інтелігентність». 

5.  Організація  переглядів екранізацій  

шедеврів світової  та української 

літератури  

1-4 Протягом року Керівники груп, 

вихователь 

гуртожитку, 

ОСС 

6. Провести цикл бесід етики поведінки в 

різних життєвих ситуаціях 

1-4 Протягом року Керівники груп, 

Вихователь 

гуртожитку 

7. Організація студентів на перегляд 

сучасних фільмів 

1-4 Протягом року  заступник 

директора з ВР, 

викладачі , 

керівники груп, 

ОСС 

8. Створити студентські об’єднання за 

мистецькими вподобаннями 

1-4 Протягом року Заступник 

директора з ВР 

9. Організувати: 

- виставки  робіт талановитих студентів, 

- вечори читців власних віршів, бардів, 

реперів, 

- гумористичні бесіди з використанням  

народних прислів’їв, приказок, оповідань 

пісень, які засуджують вади недостойної 

поведінки. 

1-4 Жовтень 

 

Протягом року 

ОСС, 

 заступник 

директора з ВР 

 

 

Розділ 6. Економічне та екологічне виховання. 

Основні завдання:  

•  формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;  

• оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування;  

• виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;  

• виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності, 

• 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. 

№п.

п. 

Назва заходу Курс Дата 

проведення 

Виконавці 

1. Провести бесіди на тему: 

     - «Перлини природи України»,  

    - «Екологія землі XXI століття»,  

    -  «Що ми залишимо нащадкам?»,  

    -  «За життя — без сміття», 

    -    «Екополітика — почнемо із себе»,  

1-4   Протягом 

року 

Згідно планів 

керівників груп 

 

Керівники груп 



    -     Правила поведінки на природі; 

- Екологічні проблеми краю; 

- Екологічні права і обов’язки 

громадянина України; 

-  «Вплив антропогенних факторів на 

здоров’я людини»,  

- «Шляхи уникнення ризиків у 

харчуванні», 

      -     Чорнобиль – біль  українського 

народу  

   -     Моє покликання; 

   -  «Бути економним – вимога часу»,  

   - «Економіка навколо нас»,  

   - «Твій особистий бюджет»,  

   -  «Здоров’я і вибір професії»,  

   -   «Коли робота приносить радість»,  

   -  «Як бути затребуваним у своїй 

професії»,  

   -  «Сучасні вимоги до фахівців»,  

   -   «Риси та якості майбутнього фахівця»,  

   -    «Вільний час – простір для розвитку 

здібностей»,  

   -  «Раціонально організовуй свою 

діяльність»,     

   -  «Ти і ринок праці»,  

   -   «Діагностика своїх можливостей»,  

   -  «Професійні якості»,  

   -   «Шлях до свого майбутнього», 

   -   «Кроки до професії».  

   -     «Відповідальність за обрану 

професію»; 

   -     «Моральне і матеріальне задоволення 

від праці. Як його досягти?»; 

   -     Працелюбність – одна з головних рис 

української ментальності; 

      -    Професійність і висока кваліфікація – 

запорука успіху в трудовій діяльності; 

      -    Праця – основа добробуту людини. 

Право підприємництва ( до Дня підприємця). 

 

2. Місячник оздоровлення довкілля 1-4 вересень, 

квітень 

Викладачі 

екології, 

керівники груп 

3. Участь в  міжнародній акції  Всесвітнього дня 

прибирання в Україні «World Cleanup Day» з 

урахуванням безпекової ситуації. 

1-4 18 вересня Заступник 

директора з ВР, 

ОСС, керівники 

груп, 

Вихователь 

гуртожитку 

4. Організація екскурсійних подорожей. 1 – 4 Протягом року ОСС, керівники 

груп, викладачі 

предметники 

5. Організація екскурсій на підприємства міста 

за спеціальностями. 

1 – 4 Протягом року ОСС, керівники 

груп, викладачі 

предметники 



6. Організація зустрічей, круглих столів з 

підприємцями міста 

1 – 4 Протягом року ОСС, керівники 

груп, викладачі 

предметники 

7. Конкурс  робіт  технічної творчості до Дня 

винахідника і раціоналізатора. 

1-4 жовтень Викладачі фізики 

та спецдисциплін, 

керівники груп 

8.  Проведення конкурсу на краще володіння 

комп’ютером – головним елементом 

сучасних інформаційних технологій 

1 – 4 квітень Викладачі 

інформатики та 

спец.дисциплін 

9. Екскурсії до обласної та міської бібліотек, 

бесіди щодо користування різними 

бібліотечними відділами та необхідністю 

вмінь та навичок користування бібліотеками 

студентів  (до Міжнародного дня бібліотек) 

1-2 вересень Керівники груп 

10. Проведення «Дня прибирання» в гуртожитку. 1 – 4 Протягом року, 

кожний четвер 

Керівники груп, 

заступник 

директора з ВР, 

вихователь 

гуртожитку,ОСС 

11. Організація чергування в аудиторіях 1 – 4 Протягом року 

 

Керівники груп, 

викладачі 

предметними, 

ОСС 

 

 

 

Заступник директора з виховної роботи                             _____________                Яна КОЛОТИЛО 

 

 

 


