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Виховна діяльність у ВСП «Новоушицький фаховий коледж 
Подільського державного аграрно-технічного університету» є важливою 
складовою освітнього процесу та направлена на пошук і впровадження 
нових ефективних форм для забезпечення всебічного і гармонійного 
розвитку студентів.

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 -  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.

План виховної роботи зі студентами в коледжі носить комплексний 
характер, охоплює всі сфери життєдіяльності студентів, є складовою 
частиною освітнього процесу.

Основною метою виховної роботи є виховання особистості студента, 
набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань 
українського народу, формування в нього професійно-наукового 
світогляду, розвиток духовності, моральної, естетичної, правової та 
екологічної культури, навичок здорового способу життя, прищеплення 
комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і культурних 
норм, цінностей, правил та ідеалів поведінки в професійній діяльності.



№
з/п Найменування заходів Термін

виконання Виконавець П ри м ітк а

1 2 3 4 5
І. Організаційна робота

1. Розробити і затвердити план 
роботи практичного 
психолога коледжу на ІІ 
семестр

січень Практичний
психолог

2. Розробити і затвердити план 
виховної роботи в гуртожитку 
на ІІ семестр

січень Вихователь
гуртожитку

3. Розробити і затвердити план 
роботи студентського 
профкому, студентського 
самоврядування коледжу та 
гуртожитку на ІІ семестр

січень Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
голова студради

4. Розробити і затвердити плани 
роботи кураторів груп на ІІ 
семестр

до 18.01.2021р. Куратори груп

5. Розробити плани спортивно - 
оздоровчої роботи на ІІ 
семестр

січень Керівник
фізичного
виховання

6. Ознайомити студентів із 
Положенням про 
студентський гуртожиток, 
Положенням про студентське 
самоврядування, Концепцією 
національно-патріотичного 
виховання

до 01.02.2021р. Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
завідувач 
гуртожитку, 
куратори груп

7. Організувати бесіди- 
інструктажі з питань техніки 
безпеки

червень Інженер з 
охорони праці, 
куратори

8. Виявити серед студентів осіб 
із числа дітей-сиріт, 
позбавлених батьківського 
піклування, інвалідів, із 
багатодітних та 
малозабезпечених родин, 
тимчасово переміщених осіб 
та осіб, чиї батьки є 
учасниками бойових дій. 
Оформити документи для 
здійснення матеріального 
забезпечення згідно з чинним 
законодавством

до 01.02.2021 р. 
протягом 

року

Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
зав.відділення, 
куратори груп

9. Проводити батьківські збори двічі на рік Зав.відділення,



куратори груп
10. Закріпити аудиторії на 

період опалювального сезону 
за академічними групами

до 23.01.2021р. Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
зав.відділення

11. Скласти графік чергування 
викладачів та адміністрації 
коледжу

до 11.01.2021р. Заст. директора
з навчально-
виховної
роботи,
лаборант
коледжу

12. Планування та організація 
роботи Комісії з 
профілактики 
правопорушень

січень 2021р. Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
зав.відділення

13. Організувати супровід та 
вдосконалення сайту 
коледжу, сторінок у соц. 
мережах

постійно Заст. директора
з навчально-
виховної
роботи,
методист,
куратори груп,
викладачі,
відповідальна
особа за сайт
коледжу

14. Планування та організація 
волонтерської діяльності в 
коледжі

січень 2021р. Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
культорганізатор, 
студрада

15. Організувати поселення 
студентів у гуртожиток

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної роботи 
та з АГР, зав. 
гуртожитку

16. Створити інформаційний 
банк даних про зайнятість 
студентів у позааудиторний 
час

січень-лютий
2021 р.

Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
зав.відділення, 
куратори груп

17. Провести загальні збори у 
гуртожитку

лютий 2021 р. Заст. директора 
з навчально- 
виховної



роботи, зав. 
гуртожитку

18. Організувати наочну 
агітацію у навчальному 
корпусі та студентських 
гуртожитках, спрямовану на 
висвітлення громадського 
життя коледжу

постійно Заст. директора з
навчально-
виховної роботи,
культорганізатор,
вихователь
гуртожитку,
куратори груп

19. Проводити санітарні дні в 
коледжі та гуртожитку, 
рейди по збереженню 
державного майна та 
дотримання пожежної 
безпеки, чистоти і порядку

1 раз на 
місяць

Заст. директора 
з навчально- 
виховної роботи 
завідувач 
гуртожитку, зав. 
відділення, 
інженер з ОП

20. Здійснювати контроль за 
проведенням навчально- 
виховної роботи кураторами 
та викладачами

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, зав. 
відділення

21. Участь у роботі семінарів з 
підвищення майстерності 
кураторів груп; зустрічах з 
провідними фахівцями 
інституту післядипломної 
освіти, юристами, фахівцями 
вузької спеціалізації

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, зав. 
відділення, 
куратори груп

22. Вибори органів
студентського
самоврядування

квітень 2021 Г олова студ. 
ради

23. Провести конкурс "Кращий 
куратор року"

травень 2021 Заст. директора з
навчально-
виховної роботи,
зав. відділення,
методист
коледжу,
культорганізатор

24. Відвідувати виховні заходи, 
які проводяться в коледжі

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, зав. 
відділення

25. Розробити методичну збірку 
з досвіду роботи кураторів 
груп "Здобутки. Досвід.

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної



Перспективи" роботи,
методист
коледжу,
зав.відділення

26. Організувати та провести 
семінари для студентського 
активу

протягом року Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
культорганізатор, 
зав.відділення

27. Залучити обдарованих 
юнаків і дівчат до участі у 
роботі гуртків та клубів за 
інтересами, спортивних 
секціях

протягом року Куратори, 
керівники 
гуртків, 
керівник фіз. 
виховання

28. Організувати заходи за 
календарем знаменних і 
пам’ятних дат на 2020-2021 
н.р.

протягом року Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
культорганізатор, 
викладачі, 
куратори груп

29.
Організувати та провести 
урочисте вручення дипломів

червень 2021 Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
зав. відділення, 
культорганізатор, 
куратори груп

30. Організувати роботу 
телефону та скриньки довіри

постійно Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
зав.відділення

ІІ. Адаптація студентів нового набору 
Мета: допомога студентам нового набору правильно оцінити свої сили, 
виробити бажання застосовувати їх з максимальною віддачею, швидше 

адаптуватися до умов навчання у  коледжі; прищеплення любові та поваги до 
обраної професії; допомога студентам нового набору піднятися на більш 

високий рівень освіченості і загальної культури, професійної кваліфікації та 
громадської активності; формування у  молоді почуття гордості за свою країну,

заклад освіти.
1 2 3 4 5
1. Підготувати порт фоліо груп 

першого курсу. 
Запропонувати вести літопис 
групи (відео, фото, 
презентації)

січень
2021 р.

Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
куратори груп



2. Запросити викладачів 
спецдисциплін і провести 
годину спілкування у групах 
нового набору "Що я знаю 
про обрану професію? "

лютий
2021р.

Куратори груп,
викладачі
спецдисциплін

3. Провести ознайомчі 
екскурсії студентів по 
коледжу, району, місту

протягом року Куратори груп

4. Провести психолого- 
педагогічні години:
- "Я - студент коледжу! ";
- "Лідерство в колективі";
- "Захисти себе від стресів";
- "Як уникнути 
психологічного тиску з боку 
інших";
- "Взаємовідносини в 
колективі";
- "Булінг. Уникаємо 
конфліктних ситуацій";

- "Культура поведінки в 
колективі".

протягом року Заст. директора
з навчально-
виховної
роботи, зав.
відділення,
практичний
психолог

ІІІ. Національно-патріотичне виховання 
Мета: формування національної свідомості у  студентів і відповідальності за 

долю України; виховання любові до рідної землі, народу, відновлення і збереження 
історичної пам ’яті; вивчення історії, традицій та звичаїв рідного краю; 

формування громадянської позиції та власної гідності; культивування кращих 
рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого 

зв ’язку з природою); виховання бережливого ставлення до національного 
багатства країни: інтелектуального потенціалу, природніх ресурсів, історичної 

пам ’яті, мови, культури, традицій тощо; забезпечення морально -політичної і 
практичної підготовки молоді до захисту Батьківщини

1 2 3 4 5
1. У планах роботи зі 

студентами кураторів груп 
передбачити заходи з 
формування любові до рідної 
землі, людської гідності, 
національної свідомості, 
формування кращих якостей 
людини, готовності до 
трудового та сімейного 
життя

січень 2021р. Куратори груп

2. Організувати інформаційні 
виставки до державних свят

за календарем Бібліотека



та пам’ятних історичних дат
3. Відзначити історичні дати 

нашої держави з метою 
виховання у молоді поваги 
до духовної спадщини 
народу

за історичним 
календарем

Заст. директора
з навчально-
виховної
роботи,
викладачі
історії,
бібліотека

4. Розробити сценарії 
проведення виховних годин, 
свят з національно- 
патріотичної тематики

протягом року Куратори груп, 
викладачі

5. Провести заходи, присвячені 
збереженню народної 
культурної спадщини 
Хмельниччини

протягом року Куратори груп, 
викладачі

6. Провести в групах тематичні 
інформгодини з політичного, 
економічного, культурно- 
мистецького життя України і 
зарубіжних держав

1 раз на місяць Куратори груп

7. Провести олімпіади, 
конкурси, брейн-ринги з 
історії, географії, української 
мови та літератури, 
культурології, філософії, 
іноземної мови тощо 
національно-патріотичного 
спрямування

протягом року Викладачі

8. Поетично-мистецький захід 
до 130-річчя від дня 
народження Павла Тичини

січень 2021 Заст. директора
з навчально-
виховної
роботи,
викладачі ЦК
гуманітарних
дисциплін

9. Провести заходи з 
відзначення подвигу героїв 
бою під Крутами

29.01.2021 Викладачі
історії

10. Організувати зустрічі з 
ветеранами війни, праці, 
воїнами-афганцями, 
учасниками АТО

протягом року Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
культорганізатор, 
куратори груп

11. Флешмоб "Подаруй ранкові 
усмішку", акція "Скринька

10.02.2021 Заст. директора з 
навчально-



доброти", створення колажів 
"Доброта врятує світ" до 
Всесвітнього дня доброти

виховної роботи,
культорганізатор,
куратори

12. Провести тематичну виховну 
годину до Дня героїв 
Небесної сотні (20 лютого)

17.02.2021 Культорганізатор 
куратори груп

13. Провести виховні години до 
Міжнародного Дня рідної 
мови

лютий 2021 Куратори груп, 
викладачі 
української 
мови

14. Науково-мистецький захід до 
150-річчя від дня 
народження Лесі Українки
(25 лютого)

24.02.2021 Заст. директора з
навчально-
виховної роботи,
культорганізатор,
викладачі ЦК
гуманітарних
дисциплін

15. Організувати святковий 
ярмарок із елементами 
інсценізації "Щедра 
Масляна"

березень 2021 Заст. директора з
навчально-
виховної роботи,
культорганізатор,
викладачі
гуманітарних
дисциплін

16. Організувати святкові заходи 
до шевченківських днів

березень 2021 ЦК
гуманітарних 
дисциплін, 
куратори груп

17. Забезпечити участь студентів 
у всеукраїнських, 
регіональних, обласних 
заходах з національно - 
патріотичного виховання

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
куратори груп

18. Організувати і провести 
заходи, присвячені Дню 
поезії "Поетична весна"
(Зустріч з місцевим 
письменником Анатолієм 
Пасічником)

березень 2021 ЦК
гуманітарних 
дисциплін, 
куратори груп

19. Організувати і провести 
заходи до 35-х роковин 
Чорнобильської катастрофи

квітень 2021 Заступник 
директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
культорганізатор, 
куратори

20. Урочисті заходи до Дня травень 2021 Заст. директора з



пам’яті та примирення і Дня 
Перемоги:

- проведення благодійної 
акції "Вшануймо подвиг 
ветерана";

- участь у міських 
заходах;

- виховні години у групах 
"Свято зі сльозами на 
очах";

- випуск тематичних 
стіннівок

навчально- 
виховної роботи, 
культорганізатор, 
куратори груп

21. Тематичні
перегляди
фільмів:

- "Ми з майбутнього";
- "В бій ідуть лише старі";
- "Я - Українець";
- "А зорі тут тихі" та ін.

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
куратори груп, 
викладачі

22. Провести заходи з 
вшанування пам’яті бійців, 
загиблих під час АТО, 
виховні години, тематичні 
бесіди про героїчні вчинки 
співвітчизників, які 
виступили на захист 
незалежності та 
територіальної цілісності 
України

протягом року Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
культорганізатор, 
куратори груп, 
викладачі

23. На заняттях із Захисту 
України приділяти увагу 
історії Збройних Сил 
України та патріотичним 
почуттям молоді

протягом року Викладач
Захисту
України

24. Організувати зустрічі з 
воїнами різного роду військ

протягом року Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
культорганізатор, 
куратори

25. Проведення Дня Європи в 
коледжі

травень 2021 Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
викладачі 
іноземної мови

26. Провести заходи до Дня червень 2021 Заст. директора з



скорботи і вшанування 
пам’яті жертв війни в 
Україні

навчально- 
виховної роботи, 
культорганізатор, 
куратори груп

27. Залучати студентів до участі 
у Міжнародному конкурсі з 
української мови ім. Петра 
Яцика та Міжнародному 
мовно-літературному 
конкурсі учнівської та 
студентської молоді імені 
Тараса Шевченка

протягом року Викладачі 
української 
мови та 
літератури

28. Проводити зі студентами 
історико-краєзнавчі екскурсії 
селещем

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
викладачі, 
куратори груп

29. Вивчати на лекціях і 
семінарах героїчну історію 
українського народу, його 
культуру та традицій

протягом року Викладачі
історії

IV. Превентивне та правове виховання 
Мета: прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина; виховання 

поваги до Конституції, законів України, державних символів України; 
формування правової і політичної грамотності студента; розвиток 

відповідальності і самостійності; спонукання студентів до активної протидії 
правопорушенням, антигромадській позиції; реалізація заходів, спрямованих на

попередження злочинності.
1 2 3 4 5
1. Нагадати студентам 1-2 

курсів, які проживають у 
гуртожитку, про діючі 
правила проживання в 
ньому.

до 29.01.2021 Заст. директора
з навчально-
виховної
роботи,
вихователь
гуртожитку

2. Участь студентів коледжу у 
засіданнях студентської 
ради

протягом року Члени студради 
коледжу

3. Проводити заходи щодо 
протидії хабарництву, 
зловживанням і корупції в 
закладах освіти

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
зав.відділення

4. Розмістити нормативні постійно Заст. директора



документи з навчально- 
виховної роботи на сайті 
коледжу

з навчально- 
виховної роботи

5. Проводити тематичні лекції 
в межах вивчення курсів 
"Історія України", "Основи 
правознавства", 
"Філософія", спрямовані на 
отримання знань про роль 
Основного Закону в 
українському 
державотворенні

згідно з 
програмами 

курсів

Викладачі

6. Вивчати зі студентами 
законодавство України в 
гуртках правових знань та 
на загальних заходах 
коледжу

протягом року Викладачі
суспільних
дисциплін

7. Провести цикл бесід на 
теми морально-правового 
виховання, питань 
попередження 
правопорушень та 
злочинності серед 
студентів, зустрічі з 
представниками 
правоохоронних органів

протягом року Куратори груп

8. Вести облік студентів, 
схильних до правопорушень 
та до пропусків занять без 
поважних причин

постійно Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, зав. 
відділення, 
куратори груп

9. З профілактичною метою 
організовувати зустрічі з 
працівниками 
правоохоронних органів, 
прокуратури, медичних та 
культурних закладів 
Новоушиччини

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
куратори груп

10. Проводити засідання комісії 
з профілактики 
правопорушень з метою 
запобігання девіантній 
поведінці, антисоціальним 
явищам, профілактики 
правопорушень серед

за окремим 
планом

Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, зав. 
відділень, 
куратори груп



студентів; запобігання 
негативного впливу 
інформації, яка містить 
елементи жорстокості, 
насильства, порнографії, 
пропаганди тютюнопаління, 
наркоманії, пияцтва, 
асоціальної поведінки

11. Систематично проводити 
індивідуально - 
профілактичну роботу зі 
студентами-сиротами, 
позбавленими батьківського 
піклування та тими дітьми, 
що потребують 
психологічного та 
адміністративного захисту 
(переселенці зі Сходу та 
учасники АТО, діти 
учасників АТО)

систематично Заст. директора
з навчально-
виховної
роботи,
практичний
психолог

12. Провести бесіди та 
правовиховні години з 
нагоди Дня вшанування 
учасників бойових дій на 
території інших держав

лютий 2021 Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
куратори груп

13. Провести Місячник 
правових знань (за окремим 
планом)

березень 2021 Заст.
директора з
навчально-
виховної
роботи,
куратори груп,
викладачі

14. Інформувати студентів про 
стягнення за
адміністративні порушення

протягом року Викладачі 
основ право 
знавства

15. Провести роботу по 
забезпеченню виконання 
наказів МОН України "Про 
заборону тютюнопаління", 
"Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
щодо обмеження 
споживання і продажу пива 
та слабоалкогольних 
напоїв"

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
куратори груп

16. Організувати постійно постійно Зав. бібліотекою



діючу виставку правової 
літератури

17. Орієнтовні теми виховних
годин для кураторів груп:
. Провести інтерактивну 

гру-тест «Правда чи 
фейк про торгівлю 
людьми»

• Утверджую в собі 
людину - громадянина;

• Конституція - джерело 
нашої свободи та 
благополуччя;

• Що таке громадянська 
зрілість?

• Як не стати об’єктом 
злочинних зазіхань;

• Кримінальна 
відповідальність 
неповнолітніх;

• Закон про тебе і для 
тебе;

• З чого починається 
злочин?

• Як уникнути 
правопорушень у 
повсякденному житті?

• Причини і наслідки 
асоціальної поведінки 
молоді;

• Що ви знаєте про 
торгівлю людьми в 
сучасному світі;

• Чи можуть бути права 
без обов’язків?

• Законодавчо- 
нормативна база в галузі 
працевлаштування 
випускників навчальних 
закладів

протягом року Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
культорганізатор, 
куратори груп

V. Художньо-естетичне виховання
Мета: оволодіння духовними і культурними надбаннями людства, українського 

народу; формування естетичних смаків і культури поведінки; організація 
змістовного дозвілля; розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх 

здібностей і творчої діяльності; вироблення умінь примножувати культурно-



мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у
повсякденному житті.

1. Формувати у студентів 
естетичні погляди, смаки, 
що ґрунтуються на 
найкращих надбаннях 
світової культури та 
українських народних 
традиціях

постійно Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
викладачі

2. Проводити екскурсії по 
історичних місцях 
Новоушиччини

протягом року Куратори груп

3. Залучати студентів до 
участі в роботі гуртків 
художньої самодіяльності, 
творчих колективів коледжу

постійно Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, керівник 
гуртка, куратори 
груп

4. Організовувати заходи 
культурного дозвілля - 
вечори відпочинку, 
дискотеки

протягом року Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
культорганізатор, 
куратори груп

5. Організувати та провести 
заходи щодо відзначення 
видатних діячів України 
(згідно з календарем 
знаменних дат):
• 60 років від дня 

народження Оксани 
Стефанівни Забужко 
(1960), української 
поетеси, письменниці
(19.09) ;

• 175 років від дня 
народження Івана 
Карповича Карпенка- 
Карого (Тобілевича) 
(1845— 1907), 
українського драматурга
(29.09) ;

• 85 років від дня 
народження Бориса 
Ілліча Олійника (1935— 
2017), українського 
поета (22.10);

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
викладачі



• 120 років від дня 
народження Катерини 
Василівни Білокур 
(1900— 1961), 
української художниці, 
майстра народного 
декоративного 
живопису (07.10);

• 180 років від дня 
народження Михайла 
Петровича Старицького 
(1840— 1904), 
українського драматурга 
(14.12);

• 250 років від дня нар. 
видатного німецького 
композитора Людвіга 
ван Бетховена (17.12);

• 130 років від дня 
народження Павла 
Тичини (27.01);

• 150 років від дня 
народження Лесі 
Українки (25.02).

6. Організувати фотовиставку 
до Дня гумору "Смішні 
моменти студентського 
життя"

квітень 2021 Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
культорганізатор, 
куратори груп

7. Організувати перегляд 
кінофільмів і вистав у 
стінах коледжу

протягом року Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
культорганізатор, 
куратори груп

8. Провести творчо-поетичну 
зустріч "Література рідного 
краю та творчі люди 
коледжу"

протягом року Заст. директора
з навчально-
виховної
роботи,
викладачі-
філологи

9. Організувати та провести до 
Дня Святого Валентина 
флешмоб "Обійми мене", 
розважальну програму 
"Неймовірні історії 
кохання"

лютий 2021 Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
культорганізатор, 
студрада



10. Організувати та провести 
святковий захід, 
присвячений 
Міжнародному жіночому 
дню 8 Березня

березень 2021 Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
культорганізатор, 
куратори груп

11. Організувати та провести 
флешмоб до Дня вишиванки 
"Вишиванка - твій код"

травень 2021 Заст. директора з
навчально-
виховної роботи,
культорганізатор,
куратори,
студрада

12. Організувати та провести 
флешмоб до Дня матері 
"Скажу я мамі тепле слово"

травень 2021 Заст. директора з
навчально-
виховної роботи,
культорганізатор,
куратори,
студрада

13. Провести урочистості до 
Дня Європи в коледжі

травень 2021 Заст. директора 
з виховної 
роботи, 
викладачі 
іноземної мови

14. Провести щорічний огляд- 
конкурс на кращу кімнату 
гуртожитку

квітень 2021 Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
студрада, зав. 
гуртожитком

VI. Морально-етичне виховання
Мета: утвердження моральних цінностей; формування високих моральних якостей;

виховання культури поведінки як в коледжі, так і за його межами; становлення 
етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків; формування 
почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни.

1 2 3 4 5
1. Вивчати на заняттях 

морально-етичні проблеми, 
обговорення етичних 
проблем у студентських 
групах, гуртожитках

протягом року Викладачі

2. Проводити виховні години з 
метою підвищення 
культури поведінки і 
спілкування студентів:
• "Дрес-код. Зовнішній

протягом року Куратори груп



вигляд та культура 
поведінки студентів";

• "У країні добрих і 
ввічливих людей";

• "Єдина справжня розкіш 
— це розкіш людського 
спілкування"

3. Рейд-огляд зовнішнього 
вигляду студентів

протягом року Заст. директора 
з виховної 
роботи, зав. 
відділень

4. Проводити круглі столи та 
ділові ігри з проблем етики 
ділового спілкування та 
етикету

протягом року Викладачі,
практичний
психолог

5. Залучати студентів до 
роботи у волонтерському 
загоні "Відкриті серця", 
встановлення контактів з 
громадськими 
організаціями міста, зі 
службою соціального 
захисту міського 
виконавчого комітету

протягом року Заст. директора 
з виховної 
роботи, 
куратори груп

6. Продовжувати співпрацю з 
Полтавським центром 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

протягом року Заст. директора 
з виховної 
роботи

7. Проводити анкетування та 
співбесіди студентів з 
практичним психологом 
коледжу

протягом року Практичний

психолог

8. Проводити заходи до 
Міжнародного дня людей 
похилого віку (відвідування 
ветеранів-викладачів, 
надання допомоги, участь у 
міських заходах)

жовтень 2020 Заст. директора 
з виховної 
роботи

9. Проводити виховну роботу 
в гуртожитку

постійно Заст. директора 
з виховної 
роботи, 
куратори груп

10. Брати участь у 
загальноміських заходах до 
Дня захисту дітей та до Дня 
молоді

червень 2021 Заст. директора 
з виховної 
роботи, 
куратори груп



11. Організувати перегляд 
відеофільмів на теми 
моралі, етики та естетики

протягом року Заст. директора 
з виховної 
роботи, 
куратори груп

УП. Трудове виховання
Мета: формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в 

умовах ринкової економіки; розвиток ділових якостей особистості, 
організованості, дисциплінованості, умінь самостійно та ефективно працювати.

1 2 3 4 5
1. Формувати у студентів 

працелюбність, риси 
умілого господаря, що 
володіє відповідними 
навичками та вміннями, 
професійною майстерністю 
на основі сучасних знань 
про ринкову економіку

постійно Викладачі

2. Організовувати та 
проводити зустрічі з 
працівниками аграрної 
галузі

постійно Викладачі спец. 
дисциплін

3. Забезпечити студентське 
самообслуговування 
підтримання санітарного 
стану в навчальних 
аудиторіях

протягом року Куратори груп

4. Організувати роботу 
студентів по благоустрою 
та озелененню території 
коледжу

протягом року Заступник 
директора з АГР

5. Забезпечити підтримання 
належного санітарного 
стану в житлових 
приміщеннях та 
приміщеннях загального 
користування мешканцями 
гуртожитку

згідно з 
графіком

Студрада,
вихователь
гуртожитку

6. Систематично здійснювати 
перевірку санітарного стану 
житлових кімнат 
гуртожитку

постійно Чергові 
викладачі, зав. 
гуртожитку

7. Проводити олімпіади, 
конкурси з фахових 
дисциплін серед студентів

протягом року Г олови 
циклових 
комісій, 
викладачі



8. Проводити та брати участь 
у обласних та 
міжвузівських виставках 
декоративних та технічних 
виробів студентів та 
викладачів

вересень-червень
2020-2021н.р.

Заступник 
директора з 
навчально- 
виховної 
роботи,
зав. практичним 
навчанням, 
куратори груп

9. Участь студентів та 
співробітників коледжу у 
проведенні всеукраїнських, 
місцевих, міжвузівських 
масових трудових акціях

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, заст. 
директора з 
АГР, студрада

VII. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 
Мета: виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу 

життя; фізичне, психічне та духовне загартування; формування фізичних 
здібностей студента, зміцнення його здоров ’я, прагнення до гармонії тіла і духу, 

людини і природи; змістовна організація дозвілля, залучення до фізичної культури і 
спорту всіх студентів; формування потреби у  безпечній поведінці, протидія та

запобігання негативним звичкам, 
профілактика захворювань.

1 2 3 4 5
1. Проводити широку 

роз’яснювальну і 
ознайомчу роботу з питань 
фізичної культури і 
спорту, здорового способу 
життя

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, керівник 
та викладачі 
фізичного 
виховання, 
куратори

2. Продовжувати роботу 
спортивних секцій, 
максимально залучити 
студентів до занять у них

Лютий 2021 Керівник та 
викладачі фіз. 
виховання

3. Провести санітарно- 
гігієнічне навчання для 
студентів груп нового 
набору на теми:
• "Венеричні 

захворювання та 
гігієна статевого 
життя";

• "Про фізичне 
тренування";

Протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
викладачі фіз. 
виховання, 
медична сестра



• "Режим праці і 
відпочинку";

• "Дотримання правил 
особистої гігієни";

"Повноцінне раціональне 
харчування"

4. Організувати туристичні 
походи зі студентами І 
курсу, присвячені Дню 
фізичної культури та 
спорту

протягом року Викладачі фіз. 
виховання, 
куратори груп

5. Проводити бесіди з питань 
правильного здорового 
харчування, уникнення 
простудних та інфекційних 
захворювань, загартування 
тощо

протягом року Заст. директора
з навчально-
виховної
роботи,
викладачі фіз.
виховання,
куратори

6. Організувати роботу 
тренажерної зали

лютий 2021 Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, керівник 
та викладачі фіз. 
виховання

7. Провести акцію «Міняю 
цигарку на цукерку» до 
Всесвітнього дня боротьби 
із тютюнопалінням (31.05)

травень 2021 Студрада 
коледжу, 
керівник та 
викладачі фіз. 
виховання 
куратори груп

8. Брати участь у 
загальноколеджівських, 
міських, обласних, 
всеукраїнських та 
міжнародних спортивних 
змаганнях, турнірах

протягом року Керівник та 
викладачі фіз. 
виховання

9. Провести ряд заходів до 
Всесвітнього дня боротьби 
з туберкульозом

квітень 2021 Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, медична 
сестра, куратори 
груп

10. Проводити лекції
санітарно-гігієнічного
спрямування
(профілактика венеричних

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, практ.



захворювань,
туберкульозу, інфекційних 
хвороб)

Психолог, 
медична сестра

11. Провести День здоров’я 
для викладачів та 
студентів

квітень-травень
2021

Заст. директора з
навчально-
виховної роботи,
керівник
викладачі фіз.
виховання,
культорганізатор

12. Систематично 
інформувати студентів про 
спортивні досягнення 
команд і окремих 
учасників

протягом року Викладачі
фізичного
виховання

13. Знайомити студентів з 
історією спортивного 
руху, з видатними 
досягненнями українських 
спортсменів, зі 
спортивними традиціями

протягом року Викладачі фіз. 
виховання

14. Поповнити спортивну залу 
необхідним спортивним 
інвентарем

протягом року Викладачі фіз. 
виховання

ІХ. Екологічне виховання
Мета: формування основ глобального екологічного мислення та екологічної 

культури особистості, почуття відповідальності за природу як національне 
багатство; залучення студентів до активної природоохоронної діяльності, 

оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального
природокористування.

1 2 3 4 5
1. Організувати роботу із 

забезпечення чистоти і 
порядку на території 
коледжу

протягом року Заст. директора 
з АГР, 
вихователь 
гуртожитку

2. Залучення студентів до 
заходів з озеленення 
території коледжу

протягом року Заст. директора 
з АГР, студрада

3. Залучати студентів до 
озеленення території 
навчального закладу

протягом року Заст. директора 
з АГР, куратори

4. Провести заходи з 
відзначення Дня 
вшанування учасників

квітень 2021 Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи,



ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС

культорганізатор, 
куратори груп

5. Провести вечір-реквієм, 
присвячений трагедії на 
Чорнобильській АЕС

квітень 2021 Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи,
культорганізато 
р, викладачі 
історії, куратори 
груп

Х. Сімейно-родинне виховання
Мета: підготовка студентів до сімейного життя, родинних відносин; залучення 

батьків до спільного виховання студентів; виховання у  студентів загальнолюдських 
норм поведінки у  стосунках юнаків та дівчат, якостей сім ’янина.

1 2 3 4 5
1. У планах роботи кураторів 

груп передбачити заходи 
та проводити роботу серед 
студентів, що сприятиме 
вихованню фізично та 
морально здорової 
людини; знайомити 
студентів із
законодавством про шлюб 
та сім’ю, з основами етики 
та психології сімейного 
життя

протягом року Заст. директора
з навчально-
виховної
роботи,
практичний
психолог,
куратори груп

2. Організовувати семінари, 
"круглі столи", бесіди, 
конференції з проблем 
культури, поведінки, 
відносин в сім’ї, зустрічі з 
гінекологом, психологом у 
навчальних групах та у 
гуртожитках на теми 
сімейно-родинного 
виховання

протягом року Заст. директора 
з виховної 
роботи, 
куратори груп, 
практичний 
психолог, 
медична сестра

3. Індивідуальна робота зі 
студентами та їх батьками:

- На рівні куратора
- На рівні зав. 
відділення
- На рівні заступника 
директора

за запитом Куратори груп 
зав. відділень 
заст. директора



4. Індивідуальна робота з 
опікунами пільгових 
категорій студентів

систематично Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, зав. 
відділень

5. Організувати зустріч з 
працівниками ДРАЦСу на 
тему "Громадянський 
шлюб: за і проти", 
"Шлюбний контракт"

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, 
куратори груп

6. Провести виховні заходи, 
тематичні години 
спілкування, диспути на 
теми сімейно-родинного 
виховання

протягом року Заст. директора з 
навчально- 
виховної роботи, 
культорганізатор, 
куратори груп

7. Організувати 
інформованість батьків з 
питань успішності і 
відвідування студентами 
занять

постійно Зав. відділень, 
куратори груп

ХІ. Профорієнтаційне виховання
Мета: виховання працелюбної особистості; формування відповідних навичок та 

вмінь, професійної майстерності; прищеплення любові до праці та обраної 
професії; формування свідомого та відповідального ставлення до навчання, 

оволодіння професією; підготовка до життя в умовах ринкової економіки та 
конкуренції; мотивація до ознайомлення з професійними новаціями.

1 2 3 4 5
1. Провести зустріч студентів 

із працівниками центру 
зайнятості

протягом року Заступник
директора з
навчально-
виховної
роботи,
зав.відділення,
методист
відділення

2. Організувати Дні 
відкритих дверей для 
майбутніх абітурієнтів та 
їх батьків, залучення до їх 
проведення кращих 
студентів

тричі на рік Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, голова 
відбіркової 
комісії, зав. 
відділень

3. Участь у
профорієнтаційних

протягом року Заступник 
директора з



заходах на рівні селища, 
району

навчально- 
виховної 
роботи, голова 
відбіркової 
комісії, зав. 
відділень

4. Проводити тематичні 
години, круглі столи про 
значущість та актуальність 
професії та нові 
досягнення в галузі

протягом року Викладачі
спецдисциплін

5. Залучати провідних 
фахівців, керівників 
передових підприємств, 
бізнесових структур в 
освітній процес з метою 
ознайомлення із 
сучасними вимогами 
виробництва та 
формування практичних 
навичок у студентів

протягом року Заступник 
директора з 
навчально- 
виховної 
роботи, голова 
відбіркової 
комісії, зав. 
відділень

6. Проводити екскурсії і 
виїзди на підприємства

протягом року Заступник 
директора з 
навчально- 
виховної 
роботи, голова 
відбіркової 
комісії, зав. 
відділень

7. Провести науково- 
практичні конференції та 
брати участь у 
конференціях в інших 
навчальних закладах

протягом року Викладачі
спецдисциплін

8. Організувати виставку 
професійної літератури, 
яка містить фахову 
інформацію

протягом року Викладачі 
спецдисциплін, 
зав. бібліотеки

9. Проводити анкетування 
випускників щодо 
подальшого 
працевлаштування і 
навчання

протягом року Куратори груп, 
зав. відділення

10. Організовувати та 
провести "День кар’єри" - 
зустрічі роботодавців зі

травень 2021 Зав. відділень, 
куратори груп



студентами та 
випускниками з питань 
можливості їх подальшого 
працевлаштування на 
конкретних підприємствах, 
установах та організаціях

11. Ознайомчі бесіди, зустрічі 
з метою формування 
правової культури молоді. 
Тематичні виховні години 
для студентів випускних 
груп на тему:
«Законодавчо-нормативна 
база в галузі 
працевлаштування 
випускників ВНЗ»

протягом року Заступник
директора з
навчально-
виховної
роботи,
викладач
громадянської
освіти

12. Здійснювати моніторинг 
кар’єрного зростання 
випускників

протягом року Заступник 
директора з 
навчально- 
виховної 
роботи, зав. 
відділення, 
методист 
відділення

13. Активізувати роботу із 
популяризації коледжу у 
соцмережах

протягом року Заступник 
директора з 
навчально- 
виховної 
роботи, 
куратори груп

ХІІ. Робота студради та студентського профкому 
Мета: розвиток самодіяльності та ініціативи студентства, залучення їх до 

активної участі в громадському житті; активізація студентського життя;
захист прав та інтересів студентства.

1 2 3 4 5
1. Проводити звітні 

конференції органів 
студентського 
самоврядування

протягом року Г олова, члени 
студради

2. Організувати роботу 
студради коледжу, 
гуртожитків та профкому

згідно з 
планом

Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, голова 
студради, 
профком



3. Залучати студентів до 
роботи студентських 
клубів, гуртків та секцій

протягом року Г олова, члени 
студради

4. Проводити соціологічні 
дослідження серед 
студентів

протягом року Студрада,
профком
студентів

5. Організувати спільне 
засідання зі студрадою 
щодо обговорення 
проблем побуту та 
покращення студентського 
життя в гуртожитку

протягом року Заст. директора 
з навчально- 
виховної 
роботи, вих. 
гуртожитку, 
голова студради, 
профком

6. Брати участь у міських та 
обласних засіданнях 
студентського 
самоврядування

протягом року Г олова, члени 
студради

7. Організувати регулярне 
відвідування гуртожитків з 
метою санітарно- 
профілактичної роботи

протягом року Г олова 
студради, 
старости 
гуртожитків, 
куратори груп, 
медична сестра

8. Проводити засідання 
студентської ради коледжу

протягом року Г олова студради

9. Організувати та провести 
до Дня Святого Валентина 
флешмоб «Обійми мене», 
розважальну програму 
«Неймовірні історії 
кохання»

лютий 2021 Заст. директора з 
виховної роботи, 
студрада, 
культорганізатор

10. «Ми за чисте селище» - 
прибирання студентами 
закріпленої за ними 
території

квітень 2021 Члени студради

11. Проведення бесід з питань 
попередження наркоманії 
та СНІДу

протягом року Медична сестра

12. Перевірка санітарного 
стану кімнат гуртожитків

1 раз на 
місяць

Г олова
студради,
старости
гуртожитків,
вихователь
гуртожитку

13. Підготувати заходи до Дня 
вшанування ліквідації

квітень 2021 Заст. директора 
з навчально-



наслідків аварії на 
чорнобильській АЕС

виховної 
роботи, голова, 
члени студради

14. Долучитися до проведення 
тематичних вікторин серед 
студентів коледжу

протягом року Г олова, члени 
студради

15. Організувати та провести 
День настільних ігор

травень 2021 Г олова, члени 
студради

Заступник директора
з навчально-виховної роботи Л.В. Олійник


