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№ 

п.п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
I Організаційна робота 

 1. Провести святкові заходи до «Дня знань» 02.09.2019 р. Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР  

2. Розробити та реалізувати комплекс заходів щодо 

виконання Указу Президента України «Про стратегію 

національного-патріотичного виховання молоді на 

2016-2020 роки». 

Вересень Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР 

3. Сформувати всі структури студентського 

самоврядування коледжу, організувати їх роботу. 

2.09.2019 р.- 

6.09.2019 р. 

 

Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР 

4. Обрати студентський актив академічних груп (старост, 

їх заступників, профоргів груп) 

Вересень Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., куратори 

академ.груп. 

5. Скласти плани роботи кураторів, графіки проведення 

кураторських годин студентських груп. 

9.09.2019р. Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР 

6. В бібліотеці коледжу на постійній основі проводити 

тематичні книжкові виставки, просвітницькі заходи до 

знаменних дат, подій тощо. 

Протягом року Бібліотека 



7. Оновлення та наповнення сайту коледжу щодо заходів 

з виховної роботи. 

Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР 

8. Профорієнтаційна роботі зі школярами « День 

відкритих дверей». 

Листопад, 

березень  

Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР 

9. Відзначення студентів за досягнення в науковій, 

громадській, культурно-масовій та спортивній роботі. 

Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР 

10. Збори та бесіди зі студентами щодо питань правил 

охорони праці та безпеки життєдіяльності у навчальних 

корпусах, гуртожитках, на вулиці та в транспорті. 

2.09.2019 р.- 

6.09.2019 р. 

Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

куратори академ. груп 

11. Тиждень циклової комісії професійної та практичної 

підготовки «Дошкільна освіта» 

Вересень Голова циклової комісії, 

викладачі 

12. Тиждень циклової комісії профілюючих дисциплін 

«ГРС, Туризм» 

Жовтень Голова циклової комісії, 

викладачі 

13. Тиждень циклової комісії професійної та практичної 

підготовки «Початкова освіта» 

Листопад Голова циклової комісії, 

викладачі 

14. Тиждень циклової комісії професійної та практичної 

підготовки «Право» 

Жовтень Голова циклової комісії, 

викладачі 

15. Тиждень циклової комісії професійної та практичної 

підготовки «Дизайн» 

Грудень Голова циклової комісії, 

викладачі 

16. Тиждень циклової комісії професійної та практичної 

підготовки «Прикладна математика» 

Лютий Голова циклової комісії, 

викладачі 

17. Тиждень циклової комісії загальноосвітньої підготовки Березень Голова циклової комісії, 

викладачі 

18. Тиждень циклової комісії математичної та природничо-

наукової підготовки 

Квітень Голова циклової комісії, 

викладачі 

19. Циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки 

Травень Голова циклової комісії, 

викладачі 



II Національно-патріотичне виховання 

 20. Здійснювати заходи, спрямовані на формування у 

студентської молоді поваги до Конституції України, 

символів України. 

Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

куратори академ. груп 

 21. Організаційна і виховна робота зі студентами щодо 

толерантності і терпимості у міжнаціональних 

відносинах, питаннях збереження миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, 

релігійними групами 

16.11.2019 р. Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

куратори академ. груп 

 22. Екскурсійні поїздки у місця історичної та культурної 

спадщини України; мандрівки вихідного дня (згідно 

обов’язкового інструктажу з техніки безпеки та 

реєстрації у відповідному журналі) 

Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

куратори академ. груп 

 23. Загально - коледжівська виховна година до Дня 

українського козацтва «Козацькому роду нема 

переводу» 

16.10.2019 р. Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

куратори академ. груп., викладачі 

історії 

 24. Прийняти участь у благодійних, волонтерських акціях, 

в рамках якої проводиться збір продуктів харчування, 

теплих речей, проти застудних та противірусних 

препаратів, засобів особистої гігієни для військових які 

беруть участь в АТО. 

Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

куратори академ. груп 

 25. Прийняти участь у конференціях різних рівнів з 

національно-патріотичного виховання молоді. 

Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

куратори академ. груп 

 26. Провести лекції, бесіди, екскурсії, присвячені святам, Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 



подіям в житті українського народу: 

 День молитви за всіх полеглих за волю і 

державність України, День українського козацтва 

(Покрова), 

 Міжнародний день ООН, 

 День української мови і писемності,  

 Міжнародний день студентів, 

 День Захисника України, 

 День Козацтва, 

 День пам’яті жертв Голодомору та політичних 

репресій, 

 День гідності і Свободи, 

 День Соборності України, 

 День Міжнародної солідарності трудящих, 

 День Перемоги, 

 Міжнародний день пам’ятників та історичних 

місць, 

 

директора з НВР., 

куратори академ. груп., викладачі 

історії 

 27. Організувати і провести цикл лекцій на тему «Я-

громадянин України». 

Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

куратори академ. груп 

 

 28. Національно-патріотичний захід до Дня соборності 

України            « Україна – моя  соборна держава» 

Січень Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

куратори академ. груп 



 29. Мітинг реквієм «Голгофа голодної смерті» до Дня 

пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій 

23.11.2019 р. Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

куратори академ. груп 

 30. Провести святковий тиждень до Дня української мови і 

писемності. 

9.11.2019 р. Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

викладачі української мови та 

літератури 

 31. Виховні години на теми: 

                

 21 вересня – День миру в Україні.  

 «Витоки та правила використання державної символіки» 

 «Духовність, як основа життя сучасної людини» 

 «Відродимо народні традиції» 

  «Мови різні душа одна» захід присвячений 

Міжнародному Дню писемності 

 

Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

куратори академ. груп 

 32. Поза аудиторні заходи : 

 Мова моя калинова, 

 Тарас Шевченко видатний український художник, 

 Іван Мазепа – зрадник чи народний герой, 

 Дзвони пам’яті, забуттю не підлягає», 

 Чорнобиль – мужність, скорбота, пам'ять, 

 Степан Бандера – політичний діяч і національний герой 

Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

куратори академ. груп., викладачі 



України, 

 

 34.Проведення тижня вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка 9.03.2020 р.- 

13.03.2020 р. 

Викладачі української мови та 

літератури 

      35. Екскурсія  до архітектурних та історичних пам’яток 

міста для студентів нового набору 

23.09.2019 р.- 

27.09.2019 р. 

Викладачі історії, куратори 

академ. груп 

III Громадянсько-правове виховання 

 36. Індивідуальні бесіди зі студентами-порушниками 

дисципліни. 

Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., куратори 

академ.груп 

 37. Проведення роботи, пов’язаної з запобіганням 

правопорушень серед неповнолітніх 

Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., куратори 

академ.груп 

 38. Організація заходів до Всесвітнього Дня молоді 10.11.2019 р. Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., куратори 

академ.груп., студентський актив 

 39. Організація заходів з нагоди святкування Дня студента 17.11.2019 р. Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., куратори 

академ. груп., студентський актив 

 40. Участь в загальноміських заходах до Дня захисту дітей 

та до Дня молоді 

1.06.2020 р. Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., куратори 

академ. груп., студентський актив 

 41. Проведення бесід, диспутів, круглих столів, 

спрямованих на виховання морально-етичних засад 

поведінки і світогляду студентської молоді 

Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., куратори 

академ. груп., студентський актив 



 42. Розробити тематику лекцій і бесід, з роз’яснення 

базових положень Конституції України, прав та свобод 

людини. 

25.11.2019 р.- 

29.11.2019 р. 

Викладачі циклова комісія 

професійної та практичної 

підготовки «Право» 

 43. Організувати в гуртожитках куточки прав та 

обов’язків, наказів по коледжу, законів, правил 

внутрішнього розпорядку. 

Вересень Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР 

IV Естетичне виховання 

 44. Урочиста лінійка з нагоди Дня знань 2.09.2019 р. Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

культорганізатор 

 45. Концертна програма до Дня вчителя «Тобі мій 

вчителю, дарую». 

Конкурс «Осіння композиція» 

4.10.2019 р. Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

культорганізатор 

 46. Вечір відпочинку з нагоди Дня студента-відзнака        

кращих студентів  коледжу 

15.11.2019 р. Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

культорганізатор, студентський 

актив 

 48. Новорічна святкова програма Грудень Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

культорганізатор, студентський 

актив. 

 49. Участь у міських заходах до Нового року Грудень Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

культорганізатор, студентський 

актив 

 50. « Коли єднаються серця » до Дня всіх закоханих 14.02.2020 р. Адміністрація коледжу, заступник 



директора з НВР., 

культорганізатор, студентський 

актив 

 51. Конкурс «Міс коледжу» 8.03.2020 р. Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

культорганізатор, студентський 

актив 

 52. Проведення свята Дня матері «Мамо – вічна та кохана 

...» 

10.05.2020 р. Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

культорганізатор 

 53. Танцювальний флешмоб до Дня вишиванки 21.05.2020 р. Культорганізатор. 

 54. Відвідування театрів та філармонії міста Протягом року Культорганізатор, куратори 

академ, груп 

V Моральне виховання 

 55. Міжнародний день сім’ї Травень Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., куратори 

академ, груп 

 56. Проведення бесід в академічних групах з актуальних 

питань морального виховання 

Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., куратори 

академ, груп 

 57. Виховна година «Милосердними маємо бути заради 

всього живого» 

Жовтень Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., куратори 

академ, груп 

 58. Проведення виховних годин : 

 Любов всього найбільше на землі. 

Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., куратори 

академ, груп 



 Як треба рідну матір поважати. 

 Сучасна сім’я, яка вона ? 

 Моя відповідальність за життя та здоров’я. 

 Вагітність та її переривання  в контексті загально-

людських цінностей. 

 59. Організація   і   проведення   батьківських зборів в 

групах з питань: спільна робота батьків і пед. 

колективу по вихованню молоді; психологія юнацького 

віку; хто друзі ваших дітей; 

1 раз на семестр Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., куратори 

академ, груп 

 60. Виховні години на теми: 

 

 Самовиховання – як основна засада розвитку 

особистості  

 Крадіжка це злочин 

 Подорож країною правових знань 

 Молодь і право 

 Живемо в правовій державі 

 

Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

культорганізатор 

 61. Участь у всеукраїнських та міських акціях «Серце до 

серця», «Театр на узбіччі театру», «Анти наркотик», 

«Анти СНІД»,  «Життя без куріння», тощо. 

Протягом року Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

культорганізатор 

VI Професійне виховання 

 62. Виховний захід «Моя професія найкраща» Жовтень Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 



культорганізатор 

 63. Захист практики «Спостереження за навчально - 

виховною робою вчителя-класовода в перші дні дитини 

в школі»  

Вересень Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

культорганізатор 

 64. Захист практики «Пробні уроки та заняття в школі» За окремим 

планом 

Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

культорганізатор 

 65. Захист переддипломної педагогічної практики За окремим 

планом 

Адміністрація коледжу, 

Заступник директора НВР 

 66. Захист практики «Навчальна практика введення у 

спеціальність» 

За окремим 

планом 

Адміністрація коледжу, 

Заступник директора НВР 

 67. Захист практики «Помічник вихователя в групах 

раннього та дошкільного віку» 

За окремим 

планом 

Адміністрація коледжу, 

Заступник директора НВР 

 68. Захист практики спеціальність «Дизайн» За окремим 

планом 

Адміністрація коледжу, 

Заступник директора НВР 

 69. Захист практики спеціальність «Право» За окремим 

планом 

Адміністрація коледжу, 

Заступник директора НВР 

 70. Захист практики спеціальність «Прикладана 

математика» 

За окремим 

планом 

Адміністрація коледжу, 

Заступник директора НВР 

VII Фізичне виховання 

 71. Туристичний похід (г.Піп Іван) 14.09.2019 р. Адміністрація коледжу, заступник 

директора з НВР., 

культорганізатор 

 72. День здоров’я 24.09.2019 р. Адміністрація коледжу, 



  

 

 

 

 

 

Заступник директора НВР 

 73. Свято сили та традицій «Козацькі забави» 16.10.2019 р. Керівник фіз.вих., викладачі 

фіз.вих., куратори академ. груп 

 74. Першість коледжу з волейболу  серед хлопців   За окремим 

планом 

Адміністрація коледжу, 

Заступник директора НВР 

 75. Першість коледжу з волейболу  серед дівчат За окремим 

планом 

Керівник фіз.вих., викладачі 

фіз.вих., куратори академ. груп 

 76. Першість коледжу з міні-футболу серед хлопців За окремим 

планом 

Керівник фіз.вих., викладачі 

фіз.вих., куратори академ. груп  

 77. Першість коледжу з волейболу  серед дівчат За окремим 

планом 

Керівник фіз.вих., викладачі 

фіз.вих. 

 78. Першість коледжу з настільного тенісу серед хлопців За окремим 

планом 

Керівник фіз.вих., викладачі 

фіз.вих. 

 79. Першість коледжу з настільного тенісу серед дівчат За окремим 

планом 

Керівник фіз.вих., викладачі 

фіз.вих. 


