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План 

виховної роботи на 2022-2023 н. р. 

 
План виховної роботи з здобувачами освіти в коледжі носить комплексний характер, 

охоплює всі сфери життєдіяльності студентів та учнів, є складовою частиною освітнього 

процесу. 

Головною метою виховної роботи є набуття здобувачами освіти соціального досвіду, 

успадкування духовних надбань світової цивілізації українського народу, досягнення високої 
культури взаємин, формування у них особистих рис громадянина української держави, 

розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, політичної, 
правової, трудової, екологічної культури і військово-патріотичної підготовки. 

№ 
з/п 

Найменування заходів Термін 
виконання 

Виконавець Примітка 

1 2 3 4 5 

І. Організаційна робота 

1 
Закріпити наказом директора кураторів та 

класних керівників груп за навчальними 

групами  

31.08.2022 
в.о.заступника 

директора з НВР 

 

2 
Розробити і затвердити плани виховної 
роботи на 2022-2023 н.р.  

02.09.2022 куратори та класні 

керівники груп 

 

3 
Розробити плани спортивно-оздоровчої 
роботи 

вересень 
2022 

керівник 

фізичного 

виховання 

 

4 
Планування та організація роботи Штабу 
з профілактики правопорушень (Ради 
профілактики по групах) 

вересень 
2022 

в.о.заступника 

директора з НВР 

 

5 
Розробити і затвердити плани роботи 
студентсько-учнівського самоврядування 

вересень 
2022 

голова СУР 

коледжу 

 

6 
Розробити і затвердити плани роботи 
гуртожитку 

вересень 
2022 

вихователі 

гуртожитку 

 

7 Організувати роботу «скриньки довіри» постійно 
в.о.заступника 
директора з НВР 

 

8 Розробити і затвердити плани роботи 
гуртків художньої самодіяльності 

Вересень 

2022 

керівник гуртка  

 
9 

Організувати супровід та вдосконалення 

сайту коледжу 
 

постійно 

в.о.заступника 

директора з   НВР 

 

 

 
10 

Провести перший урок з здобувачами 

освіти  

 

 
01.09.2022 

 
куратори та 

класні керівники 

 

 

11 
Провести анкетування серед здобувачів 

освіти з метою  виявлення лідерів та 

формування колективу 

вересень 

2022 
куратори та 

класні керівники 

 

 

12 
Ознайомитися з сімейним станом 
Здобувачів освіти для проведення 

цілеспрямованої виховної роботи 

вересень 

2022 
куратори та 

класні керівники 

 



3 

 

13 
Ознайомити здобувачів освіти із 
Положенням про 
Студентсько-учнівський гуртожиток,  
Положенням 
про студентсько-учнівське самоврядування, 
Концепцією національно-патріотичного 

виховання 

до 
09.09.2022 

в.о.заступника  

директора з   НВР, 
куратори та класні 
керівники груп 

 

 

 
14 

Організувати онлайн-агітацію у, 

спрямовану на висвітлення громадського 

життя коледжу 

 
постійно 

в.о.заступника 

директора з   НВР, 
куратори та класні 
керівники груп 

 

 
15 

Організувати поселення здобувачів 

освіти в гуртожиток 

при 

можливості 

в.о.заступника 
директора з 
НВР, вихователі 

гуртожитку 

 

 

16 
Організувати та провести вручення 

дипломів 

січень, 

червень 

2023 

адміністрація 

коледжу, куратори 

та класні керівники  

 

 
17 

Провести загальні збори мешканців 
гуртожитку 

 

при 

можливості 

в.о.заступника 
директора з НВР, 
вихователі 
гуртожитку 

 

18 
Скласти графік чергування ІПП  
у гуртожитку коледжу 

вересень в.о.заступника 

директора з 

НВР 

 

 

 

19 

Оновити списки здобувачів освіти, що 

потребують особливого контролю: діти- 

сироти, позбавлені батьківського 

піклування, багатодітні сім’ї, особи з 

інвалідністю, з малозабезпечених сімей, 

діти-переселенці, діти учасників АТО та 

учасники АТО 

 
вересень 

2022 

в.о.заступника 

директора з 

НВР куратори 

та класні 

керівники  груп 

 

 
20 

Здійснювати контроль за проведенням 

виховної роботи кураторами та 

класними керівниками  груп  

протягом 

року 

в.о.заступника 
директора з НВР, 
завідувач 
відділення 

 

21 
Рейд-огляд зовнішнього вигляду студентів 

постійно 
в.о.заступника 

директора з НВР, 

завідувач 

відділення 

 

22 Запланувати та організувати волонтерську 

діяльність у коледжі вересень 

2022 

заст. директора з 
виховної 

роботи, 

студентсько-

учнівське 
самоврядування 

 

 

23 
Організувати бесіди-інструктажі з питань 

техніки безпеки 

вересень, 

грудень, 

червень 

інженер з 

техніки безпеки, 

куратори та 

класні керівники 

груп 
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ІІ. Адаптація здобувачів освіти нового набору 
Мета: допомога здобувачам освіти 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 спеціальності чи професії; допомога здобувачам освіти 

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

кваліфікації та громадської активності; формування у молоді почуття гордості за свою країну, 

навчальний заклад. 

 
1 

Скласти план адаптації здобувачів 

освіти нового   набору 
 

вересень 

куратори та 

класні 

керівники груп 

перших курсів 

навчання 

 

 

2 
Кураторам та класним керівникам груп 

ознайомитися з особовими справами 

здобувачів освіти нового набору 

вересень 

2022 куратори та 

класні 

керівники груп 

перших курсів 

 

 

 

3 

Провести анкетування здобувачів освіти 

першого курсу  навчання з метою 

виявлення лідерів та формування 

здорової атмосфери в 

колективі,виявлення їх творчих 

здібностей,діагностики темпераменту, 

тривожності, агресивності, оцінки рівня 

особистості, світогляду та 

діагностування вихованості здобувачів 

освіти, рівня розвитку їх пізнавальних 

інтересів 

 

 
вересень 

2022 

 

 

куратори та 

класні 

керівники груп 

перших 

курсів, 

практичний 

психолог 

 

 
4 

Ознайомити здобувачів освіти-

першокурсників з нормативними 

документами, що регламентують їх 

права та обов’язки в 

коледжі 

 

вересень 

2022 

в.о.заступника 

директора з 

НВР, куратори 

та класні 

керівники  груп 

першого курсу 

 

 
5 

Провести збори мешканців гуртожитку по 

кімнатах та ознайомити їх з умовами 

проживання 

 

при 

поселенні 

в.о.заступника 
директора з 
НВР, вихователі 

гуртожитку 

 

 
6 

Провести фотографування новоприйнятих 

здобувачів освіти. Запропонувати   по можливості 

вести літопис групи 

вересень 

2022 

в.о.заступника 

директора з 

НВР, куратори 

та класні 

керівники   

 

 
7 

Провести для новоприйнятих 

здобувачів освіти  віртуальні екскурсії 

селищем,  ознайомити їх з історією та 

визначними 

місцями Любешова 

вересень- 

жовтень 

2022 

 

куратори та 

класні 

керівники груп 
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8 

Провести психолого-педагогічні години: 
- «Взаємовідносини в колективі»; 

- «Лідерство в колективі»; 

- «Уникаємо конфліктних ситуацій»; 

- «Захисти себе від стресів»; 

- «Як уникнути психологічного тиску з 

боку інших»; 

- «Мистецтво спілкування»; 

- «Культура поведінки в 

колективі» 

 

 

 

протягом 

року 

 

В.о.заступника 

директора з  НВР, 

практичний 

психолог 

 

 

ІІІ. Національно-патріотичне виховання 

Мета: формування національної свідомості у здобувачів освіти 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 неньки-України 

 

 

1 

В планах роботи зі здобувачами освіти 

передбачити заходи по формуванню 

любові до рідної землі, людської 

гідності, національної свідомості, 

формування кращих якостей людини, 

готовності до трудового та 

сімейного життя 

 
вересень 

2022 

 

куратори та 

класні 

керівники груп 

 

2 
Ознайомити здовувачів освіти-
першокурсників з 
історією коледжу та селища 

вересень 
2022 

куратори та 

класні 

керівники груп 

 

 
 

3 

Провести години спілкування, 
фізкультурно-патріотичні 

змагання(онлайн) 

«Козацькі забави» до Дня 

захисника України та Дня українського 

козацтва 

 
 

13.10.2022 

 

куратори та 

класні 

керівники груп, 

викладачі фіз. 

виховання 

 

 
 

4 

Організувати зустрічі з волонтерами, 

учасниками антитерористичної операції 

(далі – АТО), операції об’єднаних сил 

(далі – ООС) та війни, яку російська 

федерація розв`язала і веде проти України 

 
протягом 

року 

 

в.о.заступника 

директора з  

НВР, куратори  

та класні 

керівники груп 

 

 
5 

Організувати та провести виховні години 

по групах щодо відзначення видатних 

діячів України (згідно з календарем 

знаменних дат) 

 

протягом 

року 

куратори та 

класні 

керівники  груп 

 

 

6 
Провести тематичну першу лекцію 
2022/2023 навчального року згідно з 

рекомендаціями МОН України 

вересень 

2022 
куратори та 

класні 

керівники груп 

 



6 

 

 

7 
Організувати інформаційні виставки до 
державних свят та пам’ятних історичних 

дат 

за 

календарем 

 

бібліотекар 

 

 

 

8 

Провести виховні години по групах з 

вшанування пам’яті бійців, загиблих під 

час російсько-української війни, виховні 

години, тематичні бесіди про героїчні 

вчинки співвітчизників, які виступили на 

захист незалежності та територіальної 

цілісності України 

 

 
протягом 

року 

 

в.о.заступника 

директора з 

НВР, куратори 

та  класні 

керівники  

 

 

9 
Організувати виховні години по групах до 
Шевченківських днів 

березень 
2023 

куратори та 

класні 

керівники груп 

 

10 
Провести тематичну виховну годину до 
Дня героїв Небесної сотні 

20.02.2023 куратори та 

класні керівники 

 

11 
На заняттях із Захисту України 
приділяти увагу історії Збройних Сил 
України та патріотичним почуттям молоді 

протягом 

року 

викладач 
предмету 
захист 

України 

 

 
12 

Перегляд і обговорення патріотично 

спрямованих фільмів 
 

протягом 

року 

в.о.заступника 

директора з 

НВР, куратори 

та  класні 

керівники  
 

 

13 
Провести виховні години по групах до 
Дня Гідності та Свободи 

19-20.11.2022 куратори та 

класні 

керівники груп 

 

 

14 
Провести виховні години по групах до дня 

пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. 

 

 

26.11.2022 
куратори та 

класні 

керівники груп 

 

 

 
15 

Провести заходи, присвячені героїчним 

подвигам українських воїнів, боротьбі за 

територіальну цілісність і незалежність 

України: 

- до Дня пам’яті Героїв Крут; 

- до Дня українського добровольця 

 

 
29.01.2022 

 

 

викладачі 

історії 

 

 
16 

Організувати зустрічі з воїнами різного 

роду військ протягом 

року 

в.о. заступника 

директора з 

НВР, куратори 

та класні 

керівники груп 

 

 

17 
Здійснити анкетування здобувачів освіти 

з метою визначення рівня обізнаності з 

проблеми 

тероризму та екстремістської діяльності 

жовтень- 

листопад 

2022 

  практичний 

психолог, 

куратори та  

класні  

керівники груп 
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18 

Забезпечити серед учасників освітнього 

процесу інформативно-роз′яснювальну та 

профілактичну роботу, спрямовану на 

неприйнятність тероризму та відмову від 

ідей використання терористичних методів 

для досягнення мети 

 
 

протягом 

року 

 
в.о. заступника 
директора з 
НВР, куратори 
та класні 
керівники груп 

 

 
19 

Відзначити історичні дати нашої 
держави з метою виховання у молоді 

поваги до духовної спадщини народу 

за 

історичним 
календарем 

в.о. заступника  
директора з 
НВР, викладачі 

історії, 
бібліотекар 

 

 

20 
Підготувати і провести по групах виховні 

години до Дня української писемності та 

мови (за окремим планом) 

листопад 

2022 

викладачі 

української 

мови та 
літератури 

 

21 
Організувати та провести виховні години 
до 103-річниці ЗУНР 

листопад 
2022 

викладачі 

історії 

 

 
22 

Проводити зі студентами історико- 

краєзнавчі екскурсії по смт Любешів 

(віртуально) 

 
систематично 

куратори та 
класні 
керівники груп 

 

23 
Провести виховні години по групах до 
Міжнародного Дня рідної мови 

лютий 2023 куратори та 

класні керівники 

груп 

 

 
24 

Переглянути відеофільми на військово- 

патріотичну тематику протягом 

року 

в.о.заступника  

директора з НВР, 

куратори та класні 

керівники 

груп 

 

 

25 
Вивчати на лекціях і семінарах героїчну 
історію українського народу, його 

культуру та традиції 

протягом 

року 

 

викладачі 

історії 

 

 
26 

Провести виховні години до Дня скорботи 

і вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні 

червень 

2023 

в.о.заступника  

директора з НВР, 

куратори та класні 

керівники 
груп 

 

 
27 

Проведення Дня Європи в коледжі 
травень 

2023 

в.о.заступника 
директора з 
НВР, викладачі 

іноземної мови 

 

 
28 

Реалізація виховних проєктів: 
- поезія народжена війною; 

- рушник єдності; 

- історія одної вишиванки 

 

протягом 

року 

в.о.заступника 

директора з НВР, 

куратори та класні 

керівники груп, 

бібліотекар 

 

 

29 
Проведення тижня бібліотеки 
«Виховуємо громадянина – патріота 

України» 

жовтень 

2022 
бібліотекар 
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ІV. 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 здобувача освіти; розвиток відповідальності і самостійності; спонукання здобувачів 

освіти до активної протидії правопорушенням, антигромадській позиції ; реалізація заходів 

спрямованих на попередження злочинності 

 

1 
Проводити виховні години по групах 
щодо протидії хабарництву, 

зловживанням і корупції в коледжі 

протягом 

року 
в.о.заступника 

директора з 

НВР, куратори 

та класні 

керівники, 

юрисконсульт 

 

 

 
2 

Проводити тематичні лекції в межах 

вивчення предметів (дисциплін) «Історія 

України», «Основи правознавства», 

«Філософія», спрямовані на отримання 

знань про роль Основного Закону в 

українському державотворенні 

 

згідно 

навчальних 

програм 

 

 

викладачі 

 

 
 

3 

Провести цикл бесід на теми морально- 

правового виховання, питань 

попередження правопорушень та 

злочинності серед здобувачів освіти, 

зустрічі з представниками 

правоохоронних органів 

 
протягом 

року 

 

Куратори та 

класні 

керівники 

 

 
4 

Вести облік здобувачів освіти, схильних 

до правопорушень та до пропусків занять 

без поважних причин 

 
постійно 

В.о.заступника 

директора з НВР,  
куратори та 
класні 
керівники  груп 

 

5 
Участь здобувачів освіти коледжу у 

засіданнях студентсько-учнівського 

самоврядування коледжу 

протягом 

року 

члени 
студентсько-
учнівського 
самоврядування 

коледжу 

 

6 
Розмістити нормативні документи з 
виховної роботи на сайті коледжу 

постійно в.о.заступника 

директора з 

НВР 

 

 

7 
Ознайомити здобувачів освіти 1-2 

курсів з діючими правилами 

проживання у 

гуртожитку та правилами поведінки в 
коледжі 

 

за потреби 
вихователі 

гуртожитку 

 

 

 

 

 
8 

Проводити засідання Штабу з 

профілактики правопорушень з метою 

запобігання девіантній поведінці, 

антисоціальним явищам, профілактики 

правопорушень серед здобувачів 

освіти; запобігання негативного 

впливу 

інформації, яка містить елементи 

жорстокості, насильства, порнографії, 

пропаганди тютюнопаління, наркоманії, 

 

 

 

за окремим 

планом 

 

 

 

в.о.заступника 

директора з 

НВР, куратори 

та класні 

керівники груп 
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пияцтва, асоціальної поведінки 

 
 

9 

З профілактичною метою організовувати 

зустрічі з працівниками правоохоронних 

органів, прокуратури, медичних та 

культурних закладів смт Любешів. 

 
протягом 

року 

 

в.о.заступника 

директора з НВР, 

куратори та класні 

керівники груп 

 

 
10 

Провести тиждень правових знань (за 

окремим планом) 
 

березень 

2023 

в.о.заступника 

директора з 

НВР,  куратори та 

класні керівники 

груп, викладач 

основ 

правознавства 

 

 
11 

Проводити виховні години по групах з 

профілактики поширення ксенофобських і 

расистських проявів серед студентської 

молоді 

 

протягом 

року 

в.о.заступника 

директора з 

НВР,  куратори та 

класні керівники 

груп, 

 

12 
Проводити засідання ЦМК кураторів та 
класних керівників (за окремим планом) 

систематично голова ЦМК  

 

 

 
14 

Систематично проводити індивідуально- 

профілактичну роботу з дітьми- 

сиротами, позбавленими батьківського 

піклування та тими дітьми, що 

потребують психологічного та 

адміністративного захисту 

(переселенці зі Сходу та учасники 

бойових дій, діти учасників бойових дій) 

 

 

 
систематично 

 

в.о.заступника 

директора з 

НВР, 

практичний 
психолог 

 

 
15 

Проводити виховні години по групах 

спрямовані на профілактику торгівлі 

людьми (за окремим планом) 

протягом 

року 

в.о.заступника 

директора з НВР, 

куратори та класні 

керівники 

груп 

 

 
16 

Провести бесіди та правовиховні години з 

нагоди Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 

 
лютий 2023 

в.о.заступника 

директора з НВР, 

куратори та класні 

керівники 

груп 

 

17 
Інформувати здобувачів освіти про 
стягнення за 
адміністративні порушення 

протягом 
року 

викладач основ 

правознавства 

 

 

18 
Організувати постійно діючу виставку 

правової літератури 

 

постійно 
бібліотекар  
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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 здобувачів освіти 

естетичні погляди, смаки, що 

ґрунтуються на найкращих надбаннях 

світової культури 

та українських народних традиціях 

 
постійно 

в.о.заступника 

директора з НВР, 

куратори та класні 

керівники груп 

 

 

2 
Залучати здобувачів освіти до участі в 

предметних гуртках, гуртках художньої 

сомодіяльності 

протягом 

року 
в.о.заступника 

директора з НВР, 

куратори та 

класні керівники 

груп 

 

3 Провести конкурс 
«Великодні композиції». квітень 

2023 

в.о.заступника 

директора з НВР, 

куратори та класні 

керівники груп 

 

 
4 

Провести щорічний огляд-конкурс на 

кращу кімнату гуртожитку 
 

квітень 

2023 

в.о.заступника 

директора з 

НВР, вихователі 

гуртожитку, голова 

СУР 

 

 
 

5 

Ознайомлювати здобувачів освіти з 

шедеврами світового мистецтва 

(відвідування 

театру, музеїв, художніх виставок, під 

час військового стану - віртуальне 

відвідування) 

 
протягом 

року 

 

в.о.заступника 

директора з НВР, 

куратори та класні 

керівники груп 

 

6 Провести День Європи в коледжі травень 

2023 р 

в.о.заступника 

директора з НВР, 

куратори та класні 

керівники груп 

 

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 
Вивчати на заняттях морально-етичні 
проблеми, обговорення етичних проблем 

у групах, гуртожитку 

протягом 

року 

в.о.заступника 

директора з НВР, 

куратори та класні 

керівники 
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2 

Проводити виховні години з метою 

підвищення культури поведінки і 

спілкування студентів: 

- «Зовнішній вигляд та культура 

поведінки студентів»; 

- «Коли тебе зрадив друг»; 

- «У країні добрих і ввічливих людей»; 

- «Косметика – в міру»; 

- «Мистецтво говорити”. 

 

 

 
протягом 

року 

 

 

 
 

куратори та класні 

керівники груп 

 

 

3 
Проводити круглі столи та ділові ігри з 

проблем етики ділового спілкування та 

етикету 

протягом 

року 

практичний 

психолог 

 

4 
Проводити тематичні години до Дня 
людей похилого віку та Дня ветерана 

жовтень 
2022 

куратори та 

керівники груп 

 

 
5 

Проводити виховну роботу у 

гуртожитку 
 

постійно 

в.о.заступника 

директора з НВР, 

куратори та класні 

керівники груп 

 

 

6 
Проводити анкетування та співбесіди 

здобувачів освіти з практичним 

психологом коледжу 

протягом 

року 

практичний психолог  

 
7 

Організувати перегляд відеофільмів на 

теми моралі, етики та естетики протягом 

року 

в.о.заступника 

директора з НВР, 

куратори та класні 

керівники груп 

 

 
 

9 

Залучати здобувачів освіти до 

волонтерського руху, встановлення 

контактів з громадськими 

організаціями селища, зі 

службою соціального захисту 

населення 

 
протягом 

року 

 

в.о.заступника 

директора з НВР, 

куратори та класні 

керівники груп 

 

 
 

10 

Проводити виховні години по групах до 

Міжнародного дня людей похилого віку 

(провідування 

ветеранів-викладачів, надання допомоги, 

участь у заходах) 

 
жовтень 

2022 

 

в.о.заступника 

директора з НВР, 

куратори та класні 

керівники груп 

 

VІI. 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 

Формувати у здобувачів освіти 

працелюбність, риси умілого 

господаря, що володіє відповідними 

навичками та вміннями, проф. 

майстерністю на основі сучасних 

знань про ринкову економіку 

 
 

постійно 

 

 
викладачі 

 

2 
Залучати здобувачів освіти до науково-
технічної 
творчості та винахідництва 

постійно 
викладачі фізики  
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3 

Забезпечити підтримання належного 

санітарного стану в житлових 

приміщеннях та приміщеннях загального 

користування мешканцями гуртожитку 

 

згідно 

графіку 

СУР, вихователі 

гуртожитку 

 

 
4 

Систематично здійснювати перевірку 

санітарного стану житлових кімнат 

гуртожитку 

 
постійно 

вихователі 

гуртожитку, 

черговий 

по гуртожитку 

 

VІІI. 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 

Проводити шороку роз’яснювальну і 

ознайомчу роботу з питань фізичної 

культури і спорту, здорового способу 

життя 

 

протяго

м року 

в.о.заступника 

директора з 

НВР, викладачі 

фізичного  

виховання, 

куратори та класні 

керівники груп 

 

 

2 
Провести День здоров’я для викладачів та 

студентів 

квітень- 

травень 

2023 

викладачі фізичного 

виховання 

 

 
3 

Брати участь у загальноколеджівських, 

міських, обласних, всеукраїнських та 

міжнародних спортивних змаганнях, 

турнірах  

 

протяго

м року 

 
викладачі 

фізичного 

виховання 

 

 
4 

Провести цикл бесід з питань 

попередження наркоманії та СНІДу 

за планом  

 

куратори та класні 

керівники. сестра 

медична 

 

 
5 

Проводити бесіди з питань правильного 

здорового харчування, уникнення 

простудних та інфекційних захворювань, 

загартування тощо 

 

протяго

м року 

куратори та 

класні 

керівники. 

сестра медична 

 

 

6 
Організувати роботу спортивних 
майданчиків та спортзалу коледжу у 

позаурочний час 

 

постійно 
викладачі 

фізичного 

виховання 

 

 

7 
Проводити лекції із запрошенням 
спеціалістів на тему «Репродуктивне 

здоров’я нації» 

протяго

м року 
куратори та 

класні 

керівники. 

сестра медична 

 

 
8 

Провести виховні години по групах до 

Всесвітнього дня боротьби проти СНІДу 

(за окремим планом) 

 
грудень 2022 

куратори та 
класні 
керівники. 
сестра медична 

 

 
9 

Проводити лекції санітарно-гігієнічного 

спрямування (профілактика венеричних 

захворювань, туберкульозу, інфекційних 

хвороб) 

 

протягом 

року 

куратори та 

класні 

керівники. 

сестра медична 
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10 
Проводити лекції-тренінги з надання 
першої медичної допомоги 

протягом 
року 

сестра 

медична 

 

 
11 

Провести виховні години по групах до 

Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом 

 
квітень 2023 

в.о.заступника 
директора з 
НВР, куратори 
та класні 
керівники. 
сестра медична 

 

 
 

12 

Проводити санітарно-гігієнічне навчання з 

тем: 

- «Дотримання правил особистої 

гігієни»; 

- «Повноцінне раціональне харчування»; 
- «Гігієна статевого життя» 

 
протягом 

року 

 

викладачі фіз. 

виховання, 

куратори та 

класні керівники 

 

 
13 

Знайомити здобувачів освіти  з 

історією спортивного руху, з 

видатними 

досягненнями українських спортсменів, зі 

спортивними традиціями 

 

протяго

м року 

 
викладачі фіз. 

виховання 

 

 

15 
Організувати зустрічі з представниками 
громадських молодіжних організацій (за 

відсутності карантинних обмежень) 

протягом 

року 

в.о.заступника 

директора з   НВР 

 

 

 

16 

Провести санітарно-гігієнічне навчання 
для здобувачів освіти груп нового набору 

на теми: 

- Про фізичне тренування; 

- Режим праці і відпочинку 

 

 
протягом 

року 

 

куратори та 

класні 

керівники. 

сестра медична 

 

 
 

17 

Проведення змагань з військово- 

прикладних видів спорту 
 

протягом 

року 

викладачі фіз. 
виховання, 

куратори та 

класні 

керівники груп, 

викладачі 

предмету 
«Захист 
України» 

 

ІX. Екологічне виховання 
Мета: формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури особистості, 

почуття відповідальності за природу як національне багатство; залучення здобувачів освіти до 

активної природоохоронної діяльності, оволодіння знаннями та практичними вміннями 

раціонального природокористування. 

 

1 
Порушувати актуальні екологічні питання 

під час проведення лекцій, практичних та 

семінарських занять 

протягом 

року 
викладачі 

біології і 

екології 

 

2 
Залучення здобувачів освіти до заходів з 
озеленення території коледжу 

протягом 
року 

в.о.заступника  

директора з НВР, 

завідувач 

господарством 
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3 

В гуртожитку за окремим планом 

щомісячно проводити заходи по 

залученню здобувачів освіти до норм 

екологічної    культури та грамотної 

екологічної, моральної поведінки 

 
протягом 

року 

 

в.о заступника 

директора з 

НВР, 

вихователі 

 

4 
Організувати роботу по забезпеченню 
чистоти і порядку на території коледжу 

протягом 
року 

в.о заступника 

директора з 

НВР 

 

 
5 

Провести виховні години по групах з 

відзначення Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

 
квітень 2023 

в.о заступника 
директора з НВР, 
куратори та 
класні керівники 

 

 
6 

Провести Тиждень екології (за окремим 

планом) 
 

квітень 2023 

в.о.заступника 
директора з 
НВР, викладачі 
біології та 
екології 

 

7 
Організувати екскурсії до Галицького 

національного природного парку 
протягом 

року 

в.о.заступника 
директора з 
НВР, 
куратори та 
класні 
керівники 

 

8 Проводити тематичні виховні години на 
екологічну тематику 

 Протягом року  куратори та 

класні керівники 

 

9 
Залучати здобувачів освіти до прибирання 
набережної території р. Стохід 

протягом 
року 

куратори та 

класні 

керівники 

 

Х. Сімейно-родинне виховання 
Мета: підготувати здобувачів освіти до сімейного життя, родинних відносин; залучення батьків до 

спільного виховання здобувачів освіти; виховання у здобувачів освіти загальнолюдських норм 
поведінки у стосунках юнаків та дівчат, якостей сім’янина. 

 

 

 
1 

В планах роботи керівників груп 
передбачити виховні години та проводити 

роботу серед здобувачів освіти, що 

сприятиме вихованню фізично та 

морально здорової людини; знайомити 

здобувачів освіти з законодавством про 

шлюб та сім’ю, з основами етики та 

психології сімейного 

життя 

 

 

протягом 

року 

 

 
в.о.заступника 
директора з 

НВР, 

куратори та 

класні 

керівники 

 

 

 
2 

Організовувати семінари, «круглі столи», 

бесіди, конференції з проблем культури, 

поведінки, відносин в сім’ї, зустрічі з 

гінекологом, психологом у навчальних 

групах та у гуртожитку на теми сімейно- 

родинного виховання 

 
грудень, 

березень 

2022-2023 

 

в.о.заступника 
директора з 
НВР, куратори 

та класні 

керівники, 

практичний 

психолог 

 

 
3 

Організовувати заходи по підвищенню 

освіти батьків: бесіди, лекції, збори по 

групах 2 рази на рік. Під час карантину та 

війни на платформі Zoom 

 

1 раз на 

семестр 

в.о.заступника 
директора з 
НВР, куратори 

та класні 
керівники 
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4 

Індивідуальна робота з здобувачами 

освіти та їх батьками: 

на рівні керівника групи 

на рівні завідувача 

відділення 

на рівні в.о.заступника директора з НВР 

 
 

за запитом 

в.о.заступника 
директора з 

НВР, 

куратори та 

класні 

керівники, 

завідувач 

відділення 

 

5 
Індивідуальна робота з опікунами 

пільгових категорій здобувачів 

освіти 

систематично 
в.о.заступника 
директора з 
НВР, куратори 

та класні 
керівники 

 

 

6 
Організувати інформованість батьків з 

питань успішності і відвідування 

Здобувачами освіти занять 

 

постійно 
в.о.заступника 

директора з 

НВР, куратори та 

класні 

керівники 

 

ХI. 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 

Взяти участь у Дні відкритих дверей для 

майбутніх абітурієнтів та їх батьків. 
 
 

травень-

червень 

в.о.заступника 
директора з 

НВР 

 

 

2 
Проводити тематичні години, круглі столи 

про значущість та актуальність 

спеціальності та професії 

та нові досягнення в галузі 

протягом 

року 
викладачі 

спецдисциплін 

 

3 
Ознайомчі бесіди, зустрічі з метою 
формування правової культури молоді 

протягом 

року 

в.о.заступника 
директора з 
НВР, куратори 

та класні 
керівники 

 

4 Провести науково-практичні конференції 

та брати участь у конференціях в інших 

навчальних закладах за відсутності 

карантину 

 

протягом 

року 

в.о.заступника 
директора з 

НВР, куратори та 

класні керівники 

 

 

5 
Організувати виставку професійної 

літератури, яка містить фахову 

інформацію 

протягом 

року 

викладачі 

спецдисциплін, 

бібліотекар 

 

6 
Організовувати зустрічі здобувачів освіти з 
випускниками коледжу 

протягом 
року 

в.о.заступника 
директора з 
НВР, куратори 

та класні 

керівники 

 

 
7 

Тематичні виховні години для студентів 

випускних груп на тему: «Законодавчо- 

нормативна база в галузі 

працевлаштування випускників. 

 

протягом 

року 

в.о.заступника 
директора з 

НВР 
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8 

Бесіди, тренінги, зустрічі з фахівцями, 

присвячені обговоренню проблем 

сучасного ринку праці, вимог до 

особистісних та професійних якостей 

молодого фахівця, формування лідерських 

якостей молоді 

 
 

протягом 

року 

 
в.о.заступника 
директора з 

НВР, куратори та 

класні керівники 

 

ХІI. Робота Студентсько-учнівської 
ради коледжу 

Мета: розвиток самодіяльності та ініціативи студентства, залучення їх до активної участі в 

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

1 
Проводити звітні конференції органів 
Студентсько-учнівського самоврядування 

протягом 
року 

СТР 
 

 
2 

Організувати роботу Студради 

гуртожитку, коледжу та профкому 
 
згідно плану 

в.о.заступника 
директора з 
НВР, Вихователі, 

голова СУР 

 

3 
Проводити соціологічні дослідження серед 
Здобувачів освіти 

протягом 
року 

СУР  

 
4 

Організувати спільне засідання зі 
студрадою гуртожитку щодо обговорення 

проблем побуту та покращення 

студентського життя 

 

протягом 

року 

в.о.заступника 
директора з 

НВР, Голова 
СУР, вихователі 

 

5 
Брати участь в обласних 
засіданнях студентського самоврядування 

протягом 
року 

СУР 
 

 

 
6 

Організувати контроль за відвідуванням 

занять здобувачами освіти та за чергуванням 

студентів груп у навчальних аудиторіях 

коледжу. Регулярне відвідування 

гуртожитку з метою санітарно- 

профілактичної роботи 

 
 

протягом 

року 

 
голова СУР, 

староста 

гуртожитку 

 

7 
Проводити засідання СУР 
коледжу 

1 раз на 
місяць 

Голова СУР  

8 
«Ми за чисте селище» - прибирання 
здобувачами освіти закріпленої за ними 
території 

квітень 2023 Члени СУР  

9 
Прийняти участь у здачі крові до Дня 
донорства 

протягом 
року 

Члени СУР  

10 
Організувати привітання до Дня 
працівників освіти 

жовтень 
2022 

Члени СУР  

 
11 

Організувати співпрацю зі студентами 
інших навчальних закладів і молодіжними 

організаціями, участь студентів у реалізації 

державної молодіжної політики 

 

протягом 

року 

 
Голова СУР 

 

 

 

 
12 

Вдосконалення форм спільної роботи з 

органами студентського самоврядування 

навчальних закладів фахової передвищої 

освіти та професійної (професійно-

технічної) освіти Волині щодо роботи 

пов’язаної з організацією та налагодженням 

позанавчальної діяльності студентів 

(спільна участь здобувачів освіти коледжу 

 

 

постійно 

 

 

 
Голова СУР 
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у роботі конференцій, у конкурсах, 

фестивалях) 

 

В.о.заступника директора 

з НВР Людмила МАТЮК 
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