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Головною метою національного виховання студентської молоді є 

формування свідомого громадянина - патріота Української держави, активного 

провідника національної ідеї, представника української національної еліти через 

набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської 

позиції, високих моральних якостей та духовних запитів. В сучасних умовах 

виховання студентської  молоді  має стати фундаментом становлення світогляду 

молодої людини, на якому формуються фахові знання та професійна 

відповідальність. 

Концепція виховання в Коледжі МНУ імені В.О.Сухомлинського включає в 

себе основні принципи системи національного виховання, а саме: демократичності, 

гуманізації, єдності навчальної та виховної діяльності, послідовності, системності 

і наскрізності, диференціації та індивідуалізації виховного процесу, єдності теорії 

та практики, природовідповідності, пріоритету правової свідомості. 

Виховна робота в коледжі  базується на чинниках, що є актуальними в 

сучасний період розвитку української держави та національної системи освіти:  

Національній програмі «Освіта ХХІ ст.», Закону України «Про вищу освіту», 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Постанові 

Кабінету Міністрів від 15 вересня 1999 р. №1697 «Про затвердження національної 

програми патріотичного виховання громадян, формування  здорового способу 

життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства», 

Національній програмі правової освіти населення затвердженої Указом Президента 

України від 18 жовтня 2001 року №992/2001, Закону України «Про фізичну 

культуру і спорту», цільових програм: «Фізичне виховання – здоров’я нації», 

обласної програми «Молодь Миколаївщини», Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» ст.2, 25, 37 – щодо протидії проявам ксенофобії, расової та 

етнічної дискримінації в українському суспільстві, згідно плану заходів в 

Миколаївській області на 2018 рік та Концепції національного виховання і 

направлена на створення життєздатної системи безперервного навчання, виховання 

для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного 

духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та 

культурного потенціалу, як найвищої цінності нації. Основним документом щодо 

національно-патріотичного виховання підростаючого покоління є Стратегія 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом 

Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015. Відповідно до положень 

зазначеної Стратегії, основними складовими національно-патріотичного 

виховання визначено: громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне й 

духовно-моральне виховання. 

Виховна робота ведеться з врахуванням вікових особливостей студентів, 

передбачає варіантність обраних форм і методів залежно від здібностей студентів, 
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професійну направленість і забезпечує комплексний підхід до цього процесу та є 

складовою частиною навчально-виховного процесу в коледжі та виконується за 

затвердженим планом. На основі плану виховної роботи коледжу складається план 

роботи двох відділень коледжу, кураторів академічних груп, роботи циклових 

комісій, робота в гуртожитку, план бібліотеки. Плани складаються також з 

урахуванням можливостей установ культури міста, з якими коледж плідно 

співпрацює. 

Питання виховної роботи обговорюється на засіданнях педагогічної ради, 

методичних нарадах та семінарах, засіданнях циклових комісій, методичному 

об’єднанні кураторів, оперативних нарадах, ради з профілактики правопорушень, 

на засіданнях батьківського комітету академічних груп та засіданнях батьківського 

активу коледжу. Виховна робота в коледжі ведеться в тісному поєднанні з 

навчальним процесом і не обмежується тільки проведенням різноманітних 

позакласних заходів, а здійснюється постійно при проведенні навчальних занять. 

В системі позааудиторної роботи передбачається проведення як загальних, 

так і заходів в академічних групах, які впливають на гармонійний розвиток 

особистості студента. В плані виховної роботи звертається увага на 

урізноманітнення тематики, форм і методів виховної роботи. Серед них слід 

відзначити запропоновані основні пріоритетні тематичні  години: 

- «Азбука громадянина: права і обов’язки»; 

-  «Європейська інтеграція і  Україна»; 

-  «Україна і НАТО»; 

-  «Культура особистості, її здатність до самовдосконалення»; 

- «Символи моєї держави»; 

- «Конституція України. Основний закон нашої держави»; 

- «Чорнобильські уроки»; 

- «Мистецтво спілкування»; 

- «Закон обов’язковий для всіх»; 

- «Захист прав дітей в нашій державі»; 

- «Дзвони національної  пам’яті»; 

- «Культура малих міст»; 

- «Україна держава європейська»; 

- «Вплив екології на населення України»; 

- «Сьогодні я студент – завтра  я спеціаліст»; 

- «Мова моя солов’їна»; 

- «Європа наш спільний дім»; 

- «Конституційне право – основа правової системи»; 

- «Місто Миколаїв – місто корабелів»; 

- «Молодь за здоровий спосіб життя». 
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Напрямки та заходи виховної роботи 

Коледжу МНУ імені В.О.Сухомлинського 

№ п/п Назва заходів 
Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Примітка 

І. Організаційна робота 

1. Планування роботи 

1.  Організувати педагогічний колектив, студентів 

коледжу на виконання концепції національно-

патріотичного виховання студентської молоді 

протягом 

року 

Адміністрація, 

педколектив 

 

2.  Спланувати роботу методичного об’єднання 

кураторів груп. 

серпень - 

вересень 

Заст. директора з 

виховної роботи 

 

3.  Організувати педагогічний колектив на виконання 

програми Міністерства науки та освіти про захист 

прав переселенців з районів сходу України та 

Криму, надання допомоги дітям, батьки яких 

беруть участь у захисті територіальної цілісності 

України.  

серпень-

вересень 

Адміністрація, 

педколектив 

 

4.  Спланувати виховну роботу кураторів у  

навчальних групах. вересень 

Заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

 

5.  Спланувати проведення заходів, присвячених 

початку навчального року. 
серпень Адміністрація 

 

6.  Спланувати роботу з профілактики 

правопорушень, протидії проявам ксенофобії, 

расової та етнічної дискримінації серед 

студентської молоді. 

вересень, 

протягом 

року 

Заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

 

7.  Спланувати роботу з профілактики та 

недопущення проявів радикалізму серед 

студентської молоді. 

вересень, 

протягом 

року 

Куратори груп 

 

8.  Спланувати роботу профорієнтаційної ради.  Вересень, 

протягом 

року  

Адміністрація, 

педколектив  

 

9.  Спланувати роботу Державної програми 

«Репродуктивне здоров’я нації» вересень, 

протягом 

року 

Заст. директора з 

виховної роботи, 

викладачі фіз. 

виховання, 

куратори груп 

 

10.  Спланувати роботу на виконання Державної 

цільової програми «Молодь України». вересень, 

протягом 

року 

Заст. директора з 

виховної роботи, 

викладачі фіз. 

виховання, 

куратори груп 

 

11.  Спланувати роботу по профілактиці 

тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, 

протидії поширенню наркоманії, забезпеченню 

реалізації державної політики у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів. 

вересень, 

протягом 

року 

Заст. директора з 

виховної роботи, 

викладачі фіз. 

виховання, 

куратори груп 

 

12.  Спланувати просвітницьку роботу серед батьків і 

студентства щодо профілактики захворювання 

туберкульозу, ВІЛ/СНІДу 

вересень, 

протягом 

року 

Заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 
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13.  Спланувати просвітницьку роботу серед 

студентської молоді з питань протидії торгівлі 

людьми, забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків. 

вересень, 

протягом 

року 

Заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

 

14. Спланувати заходи з проведення Національної 

кампанії «Стоп насильству» по запобіганню 

насильству в сім'ї та виховання гендерної 

культури. 

вересень, 

протягом 

року 

Заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

 

15 Спланувати інформаційно-профілактичну роботу 

щодо запобігання торгівлі, експлуатації та 

жорсткого поводження з дітьми. 

вересень, 

протягом 

року 

Заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

 

16. Спланувати громадсько-політичні заходи, 

присвячені різним аспектам зовнішньої і 

внутрішньої політики України, пам’ятним датам 

української історії і культури. 

вересень, 

протягом 

року 

Адміністрація, 

куратори груп 

 

17 Спланувати заходи, спрямовані на героїко-

патріотичне, військово-патріотичне виховання, 

зустрічі з воїнами учасниками Організації 

об’єднаних сил, з ветеранами Великої Вітчизняної 

війни та шефство над військовими частинами 

Збройних Сил України, які знаходяться на 

території міста Миколаєва. 

вересень, 

протягом 

року 

Заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

 

18. Спланувати заходи з відзначення річниць відомих 

вітчизняних діячів в області науки, культури, 

мистецтва, історії та політики. 

вересень, 

протягом 

року 

Заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

 

19. Спланувати фізкультурно-оздоровчу роботу та 

спортивно-масову роботу. 

вересень, 

протягом 

року 

Викладачі 

фізичного 

виховання 

 

20. Спланувати виховні позанавчальні заходи під час 

проведення тижнів циклових комісій 
вересень 

Голови циклових 

комісій 

 

21. Організувати оновлення наочної агітації у коледжі. протягом 

року 
Адміністрація 

 

22. Спланувати участь у районних, міських, обласних 

заходах, присвячених знаменним датам. 

за планом 

роботи 

Адміністрація, 

куратори груп 

 

23. Спланувати роботу удосконаленню методичної 

бази з питань виховної роботи. 
вересень, 

протягом 

року 

Заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп, 

викладачі 

 

24. Спланувати проведення святкових вечорів, 

присвячених випуску груп. 

лютий, 

червень 
Адміністрація 

 

25. Організувати роботу по визначенню рейтингів 

студентів коледжу та кандидатур на отримання 

стипендії міської ради, міського голови, облради. 

вересень 
Адміністрація, 

куратори груп 

 

2. Адаптація студентів нового набору 

Завдання: 

• допомогти студентам нового набору зрозуміти особливості навчально-виховного процесу,  

• правильно оцінити свої здібності, 

• швидше адаптуватися у новому соціумі. 

1 Провести зустрічі студентів з адміністрацією 

коледжу. 
вересень, 

січень 

Адміністрація, 

куратори груп 1-х 

курсів 
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2 Проводити спільні засідання адміністрації, 

кураторів груп, активу груп з питань успішності і 

дисципліни. 

протягом 

року 

Адміністрація, 

куратори груп 

 

3 Провести тематичну виховну годину «Навчально-

виховний процес у коледжі» для студентів нового 

набору. 

вересень Куратори груп 

 

4 Провести анкетування серед студентів нового 

набору за темами: 

«Що я чекаю від навчання в коледжі?» 

«Знайомство» 

«Відверто про себе» 

«Я і моя група» 

«Мої пропозиції» 

протягом 

року 
Куратори груп 

 

3.Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей та власних 

інтересів. 

Завдання: 

• формувати навички самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності,  

• підвищення навчальної дисципліни і успішності. 

1. Організувати роботу студентського 

самоврядування  коледжу. 
Вересень-

жовтень 

Заст. директора 

з виховної 

роботи 

 

2. Організувати роботу студентського профкому. 
вересень 

Студентське 

самоврядування  

 

3. Провести збори студентських груп з питань вибору 

активу та організації груп на виконання плану 

виховної роботи коледжу. 

вересень Куратори груп 

 

4. Визначити рейтинг студентів за підсумками 

семестру. 

грудень, 

червень 

Адміністрація, 

куратори груп 

 

5. Визначити студентів для призначення іменної 

стипендії. 

грудень, 

червень 

Адміністрація, 

куратори груп 

 

6. Організувати проведення поза навчальних заходів 

з навчальних дисциплін та роботу гуртків, клубів,  

пошуково-дослідних товариств. 

протягом 

року 

Голови 

циклових 

комісій 

 

7. Організувати підготовку і проведення заходів 

коледжу. згідно 

плану 

Заст. директора 

з виховної 

роботи, 

куратори груп 

 

8. Організувати підготовку і проведення тематичних 

виховних годин в академічних групах. 

згідно 

плану 
Куратори груп 

 

9. Організувати роботу спортивних секцій згідно 

плану 

Викладачі фіз. 

виховання 

 

10. Провести зустріч адміністрації коледжу зі 

студентським активом та вручити подяки коледжу 

студентам за відмінне навчання та участь у 

громадському житті коледжу 

січень, 

червень 
Адміністрація 

 

4. Робота з батьками 

Завдання:  

• організувати спільну цілеспрямовану роботу по вихованню шляхом залучення батьків 

 до навчально-виховного процесу. 

1. Організувати проведення батьківських зборів у 

коледжі. 

жовтень, 

грудень, 

Адміністрація, 

куратори груп 
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лютий, 

квітень 

2. Організувати роботу батьківського лекторію. Вересень-

жовтень 

Адміністрація, 

куратори груп 

 

3. Організувати проведення зборів батьківського 

активу коледжу. 

Вересень-

жовтень 

Адміністрація, 

куратори груп 

 

4. Інформувати батьків про стан успішності та 

дисципліни дітей. 

протягом 

року 
Куратори груп 

 

5. Запрошення батьків до коледжу для вирішення 

питань стосовно навчання та дисципліни дітей. 

протягом 

року 

Адміністрація, 

куратори груп 

 

6. Підготувати листи подяки батькам за виховання 

дітей за підсумками навчального року 

протягом 

року 

Адміністрація, 

куратори груп 

 

ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

1.Національно-патріотичне виховання 

Завдання:  

• формування національної самосвідомості і відповідальності за долю України; 

• виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті; 

• сприяти формуванню кращих рис українського характеру (працелюбності, індивідуальної свободи, 

глибокого зв’язку з природою та ін.); 

• виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій; 

• утвердження в свідомості й почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до 

культурного та історичного минулого України;  

•  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 солдата як до 

захисника Вітчизни, героя. 

1.  Участь у заходах до Дня Державного прапора та 23-

ї річниці незалежності України: 

− урочистій церемонії підняття великого 

Державного прапора України біля 

адміністративного будинку облдержадміністрації; 

− покладанні квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку та 

до пам’ятного знака М.Аркасу 

 

 

 

23 серпня 

 

24 серпня 

 

Адміністрація, 

куратори, 

студентський 

актив 

 

2.  Організувати і провести День знань: 

Першу відкриту лекцію «Україна – суверенна, 

демократична держава». 

Урочисту  посвяту в студенти; 

зустріч першокурсників з адміністрацією       

коледжу. 

3 вересня 

 

Адміністрація, 

куратори груп, 

студентське 

самоврядування 

 

3.  Підготувати та провести цикл заходів до Дня 

утворення Миколаївської області: 

− виховна година «Мій рідний край, моя земля»; 

− тематична вікторина «Миколаївщина – моя 

маленька батьківщина»; 

− виховна година «Миколаївщина – рідний край»; 

− інформаційна година «Миколаївщина сьогодні». 

вересень-

жовтень 

Куратори 

академічних груп 
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4.  Підготувати та провести цикл заходів, присвячених 

230-й річниці м. Миколаєва: 

− кураторська година «Місто Миколаїв»; 

− виховна година «Миколаєву 230 років»; 

− вікторина «Що ти знаєш про рідне місто?»; 

− виховна година «Сторінки історії м. Миколаєва»; 

− екскурсії по місту «Вулиці розповідають», 

«Старий миколаївський яхт-клуб», «Вулицями 

старого міста»; 

− організувати книжкову виставку в читальній залі 

«Мій край - найкращий між краями»; 

− позакласний захід-квест «Сторінки історії міста 

Миколаєва.» 

 

вересень-

жовтень 

Куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

 

5.  Підготувати та провести до Міжнародного дня 

миру: 

− інформаційна година «Що об’єднує людей?»; 

− «Міцний мир як єдина гарантія щастя людей»; 

− бесіда «Міжнародний день миру»; 

            «Мир і злагода на землі». 

вересень 

Куратори 

академічних груп,  

студентське 

самоврядування 

 

6.  Підготувати та провести до Дня партизанської 

слави: 

− усний журнал «Підпільно-партизанський рух на 

Миколаївщині»; 

− виховна година «Вшануймо подвиг партизанів і 

підпільників Великої Вітчизняної війни»; 

− кураторська година «Партизанський рух на 

Миколаївщині»; 

− тематичні екскурсії до музею «Підпільно-

партизанський рух на Миколаївщині в роки Другої 

світової війни 1939 – 1945 рр.». 

вересень 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

викладачі історії, 

куратори 

академічних груп,  

студентське 

самоврядування 

 

7.  

Виховна година «Історія і трагедія Бабиного Яру». вересень 

Викладачі історії, 

куратори 

академічних груп 

 

8.  Екскурсії по місту з відвідуванням об’єктів 

спадщини: пам’ятників архітектури і мистецтва, 

культових споруд та ін. 

вересень 
Куратори 

академічних груп 

 

9.  Провести тематичні просвітницькі заходи, науково-

практичні конференції, «круглі столи», наукові 

читання, тематичні лекції, присвячені популяризації 

наукової, історико-культурної спадщини Михайла 

Грушевського, та його ролі в історії  українського 

державотворення 

вересень 

Викладачі історії, 

куратори 

академічних груп,  

студентське 

самоврядування 

 

10.  Підготувати та провести до Дня українського 

козацтва та Дня захисника України: 

− виховна година «Козацькому роду нема 

переводу!»; 

− бесіда «Гордість і слава українського козацтва»; 

− виховна година «Запорізька Січ – центр 

української держави»; 

− виховна година «Значення козацтва в історії 

українського народу». 

− гра-репортаж «Видатні імена сучасної України»; 

жовтень 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

викладачі історії, 

куратори 

академічних груп,  

студентське 

самоврядування 
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− патріотичний флеш-моб;  

− презентація ролику (мультфільму) на патріотичну  

тематику;  

−  зустрічі з цікавими земляками-патріотами; 

− виготовлення плакатів чи постерів (вітальних, 

узагальнюючих, символічних). 

11.  Підготувати та провести до Міжнародного дня 

ООН: виховна година «Міжнародний день ООН»; 

«Крізь призму якості життя». 
жовтень 

Куратори 

академічних груп 

 

12.  Підготувати та провести цикл заходів до  річниці 

визволення України від фашистських загарбників та 

річниці перемоги у Другій світовій війні: 

− виховна година «Ціна свободи»; 

− Акція «Напиши лист-поздоровлення ветерану». 

− Виховна година «Уроки другої світової війни»; 

− доповіді «Героїчні сторінки Другої світової»; 

− автобусна екскурсія до пам’ятників визволителям 

України від фашистських загарбників «Миколаїв в 

роки війни»; 

− виховна година «Нащадки переможців»; 

− виховна година «Ніхто не забутий, ніщо не 

забуте»; 

− година пам’яті «Героїчні сторінки українського 

народу»; 

− бесіда «День перемоги над фашизмом»; 

− організувати тематичну книжкову виставку в 

читальній залі; 

− забезпечити участь студентів та викладачів у 

підготовці та проведенні урочистих заходів в 

м. Миколаєві; 

− взяти участь в покладанні квітів до меморіалів та 

пам’ятників загиблим воїнам в роки Другої 

світової війни 1939 – 1945 рр. 

жовтень, 

травень 

Адміністрація 

навчального 

закладу, викладачі 

історії, куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

 

13.  Підготувати та провести цикл заходів до Дня 

пам’яті жертв голодоморів: 

− участь в церемонії вшанування пам’яті жертв 

Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні; 

− усні доповіді на тему «Без війни, без вини… 

Голодомор 1932 – 1933 рр.»; 

− інформаційна година «Історія, яку не зітреш із 

пам’яті»; 

− виховна година «Ніхто не забутий, ніщо не 

забуте»; 

− усні доповіді «Історія, факти, спогади»; 

− книжкова виставка в читальній залі до Дня пам’яті 

жертв Голодомору і політичних в’язнів» 

жовтень-

листопад 

 

Куратори 

академічних груп, 

викладачі історії, 

студентське 

самоврядування 

 

14.  Кураторська година «Національне відродження 

м. Миколаєва» 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

15.  Підготувати та провести до Дня національної згоди: 

виховна година «День національної згоди»; 
листопад 

Куратори 

академічних груп 
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диспут «Мистецтво жити в злагоді і мирі». 

16.  Підготувати та провести до Дня збройних сил 

України: 

− виховна година «Що значить сьогодні бути 

патріотом України»; 

− виховна година «Створення української 

національної армії»; 

− зустріч з військовослужбовцями. 

грудень 

Куратори 

академічних груп, 

викладач захисту 

Вітчизни 

 

17.  Виховна година «Знаменні дати січня:  

День Соборності України, Міжнародний день 

пам’яті жертв Голодомору, День пам’яті героїв 

Крут, День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав». 

 

січень 

 

Адміністрація 

навчального 

закладу, куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

 

18.  Підготувати та провести цикл заходів до 

державного свята «День Соборності України»: 

− бесіда «Участь молоді у державотворчому 

процесі»; 

− бесіда «День Соборності України»; 

− організувати тематичну книжкову виставку в 

читальній залі. 

січень 

Куратори 

академічних груп, 

викладачі історії 

України, 

студентське 

самоврядування 

 

19.  Вшанувати подвиг Героїв Небесної Сотні 

проведенням єдиного уроку та позакласних 

виховних заходів 
лютий 

Адміністрація 

навчального 

закладу, куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

 

20.  До Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав: 

− кураторська година «Ветерани сьогодні»; 

− бесіда «Шануймо мужність солдатів»; 

− відвідування музею бойової слави в приміщенні 

Миколаївської обласної спілки воїнів – 

інтернаціоналістів і запасу. 

лютий 
Куратори 

академічних груп 

 

21.  Підготувати та провести до Дня Європи в Україні: 

− година цікавої інформації «Європа та європейська 

інтеграція – шляхи дружби та співпраці»; 

− кураторська година «Україна – європейська 

держава»; 

− виховна година «Чи вважаєте ви себе 

європейцями?». 

травень 

Адміністрація 

навчального 

закладу, куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

 

22.  До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 

в Україні: 

− провести хвилину мовчання на вшанування 

пам’яті за загиблими у Другій світовій війні 1939 – 

1945 рр. та воїнами, які брали участь у військових 

діях на сході України; 

− інформаційна година  «Цінуймо свободу та 

національну гідність»; 

− бесіда «Шануймо пам’ять тих, хто без вини став 

жертвою війни». 

травень 
Куратори 

академічних груп 
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23.  Бесіда «Шлях України до незалежності» 
червень 

Куратори 

академічних груп 

 

2.Інтелектуально-духовне виховання 

  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, 

знань, умінь і навичок; 

• виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; 

• формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання. 

1 Активізувати роз’яснювальну роботу серед батьків 

щодо їх відповідальності за створення належних 

умов для навчання, виховання та розвитку дітей. 

протягом 

року 

Адміністрація 

навчального 

закладу, куратори 

академічних груп 

 

2 Прищеплювати студентській молоді 

загальнолюдські цінності, національні духовні 

традиції. Проводити роботу з питань пропаганди 

здорового способу життя, правової освіти, 

запобігання негативним проявам серед студентів. 

протягом 

року 

Адміністрація 

навчального 

закладу, куратори 

академічних груп 

 

3 Систематично аналізувати стан дисципліни, 

відвідання занять студентами на виробничих 

нарадах, нарадах при директорові, засіданнях 

методичного об’єднання кураторів груп, вживати 

ефективні заходи 

згідно 

плану 

Адміністрація 

навчального 

закладу 

 

4 Забезпечити змістовне дозвілля студентів у поза 

навчальний час. протягом 

року 

Заст. директора з 

виховної роботи,  

куратори 

академічних груп 

 

5 Проводити конкурси професійної майстерності для 

студентів різних спеціальностей коледжу. 

протягом 

року 

Голови циклових 

комісій 

 

6 Проводити заходи щодо реалізації Програми 

підтримки вітчизняного книговидання, книго 

розповсюдження та популяризації української 

книги: 

− пропагувати поповнення бібліотечного фонду 

коледжу вітчизняною книжковою продукцією, 

зокрема книгами місцевих авторів, з метою 

популяризації української книги через стенд 

«Нові надходження»; 

− брати участь у обласних масових заходах щодо 

залучення студентів до читання (Дні книги, 

фестивалі книги і читання, тематичні акції, 

конкурси); 

− сприяти проведенню у читальній залі бібліотеки 

коледжу презентації книг місцевих авторів, 

виданих за кошти місцевих бюджетів. 

протягом 

року 

Адміністрація 

навчального 

закладу, 

працівники 

бібліотеки, 

викладачі 

гуманітарних та 

філологічних 

дисциплін. 

 

7 Підготувати матеріал на допомогу кураторам груп: 

− до Дня української писемності та мови; 

− до Міжнародного дня студента; 

− до Дня Св.Миколая; 

− до Міжнародного дня закоханих; 

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 
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− до Всесвітнього дня поезії; 

− до Міжнародного дня пам’ятників і визначних 

місць; 

− до Дня матері і сім’ї; 

− до Всесвітнього дня свободи преси; 

− до Дня молоді. 

8 Бесіда «Культура поведінки в громадських місцях» 
вересень 

Куратори 

академічних груп 

 

10 Організувати і провести святковий концерт, 

присвячений Дню працівників освіти «Вітаємо вас, 

викладачі!» 
жовтень 

Куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування  

 

11 Книжкова виставка в читальній залі до 

Всесвітнього дня вчителя та Дня працівників 

освіти 

вересень - 

жовтень 

Куратори 

академічних груп 

 

12 Диспут «Самовиховання як основна засада 

розвитку особистості». 
жовтень 

Куратори 

академічних груп 

 

13 Лекція-бесіда «Самовиховання як фактор розвитку 

особистості» 
жовтень 

Куратори 

академічних груп 

 

14 Бесіда «Етикет поведінки шляхетної людини».  
жовтень 

Куратори 

академічних груп 

 

15 Виховна година «Моральні цінності в сучасному 

житті» 
жовтень Куратори груп  

 

16 Бесіда «Культура спілкування» 
жовтень 

Куратори 

академічних груп 

 

17 Година цікавої інформації «Обряд в житті 

людини» 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

18 Виховна година «Духовні цінності сім’ї» 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

19 Підготувати та провести заходи  до Дня 

української писемності та мови: 

− Святковий концерт «Живи, красуйся, наша 

мово!»; 

− виховна година «Перлина духовності»; 

− книжкова виставка в читальній залі «Мова – це 

всенародний скарб» 

листопад 

Куратори 

академічних груп, 

викладачі 

української мови 

та літератури 

 

20 Підготувати та провести до Міжнародного дня 

студента: 

− конкурс «Першокурсник має талант»; 

− театралізоване студентське шоу «Це ми вміємо!»; 

− Диспут «Сучасна людина, яка вона?»; 

− Виховна година «Сучасний студент, хто він?» 

листопад 

Адміністрація 

навчального 

закладу, куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

 

21 Виховний захід «Українські вечорниці» 

та театралізований захід «Народні свята і традиції» 
грудень 

Куратори 

академічних груп 

 

22 Підготувати та провести до Дня Св. Миколая: 

− Благодійний ярмарок; 

− відвідування шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та 

Дому малюка; 

− виховна година «Святий Миколай - хранитель 

міста» 

грудень 

Адміністрація 

навчального 

закладу, куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

 

23 Підготувати та провести до Міжнародного дня 

закоханих: 
лютий 

Куратори 

академічних груп, 
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− диспут «Любов – врятує світ»; 

− виховна година «Всьому початок є любов»; 

− бесіда «Дружба і кохання»; 

− бесіда «Поговоримо про кохання» 

студентське 

самоврядування 

24 Підготувати та провести до Міжнародного дня 

рідної мови: 

− бесіда «Мова наша солов’їна»; 

− бесіда «Культура спілкування»; 

− година спілкування «Перлини духовності» 

лютий 

Куратори 

академічних груп, 

викладачі 

української мови 

та літератури 

 

25 Підготувати та провести до Міжнародного 

жіночого дня 8 Березня: 

− підготувати і провести святковий концерт  до 

Міжнародного жіночого дня 8 Березня; 

− усний журнал «Видатні жінки України»; 

− інформаційна година «Жіноче свято»; 

− виховна година «Міжнародне свято жінки»; 

− виховна година «Велике слово – мати» 

березень 

Студентське 

самоврядування, 

куратори 

академічних груп  

 

26 Підготувати та провести до дня народження 

Т.Г.Шевченка: 

− Участь студентів у міських «Шевченківських 

літературних читаннях»; 

− виховна година «Відродження душі народу»; 

− книжкова виставка в читальній залі «Великий 

Кобзар». 

березень 

Куратори 

академічних груп, 

викладачі 

української мови 

та літератури 

 

27 Підготувати та провести до Міжнародного дня 

солідарності молоді: 

− диспут «Сучасна молодь, яка вона?»; 

− інформаційна година «Вічні цінності людства»; 

− бесіда «Міжнародний день солідарності молоді». 

квітень 

Куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

 

28 Виховна година «Духовні цінності сім’ї» 
квітень 

Куратори 

академічних груп 

 

29 Підготувати та провести цикл заходів до Дня 

Матері: 

− виховна година «Мати – берегиня роду нашого»; 

− виховна година «Велике слово – мати»; 

− бесіда «Бережіть своїх матерів»; 

− бесіда «Про матір»; 

− усний журнал «Велике слово – мати!»; 

− година спілкування «Свята святих…»; 

− година спілкування «Велике слово – мати!»; 

− організувати тематичну книжкову виставку в 

читальній залі. 

травень 

Куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

 

30 Підготувати та провести цикл заходів до 

Міжнародного дня сім’ї: 

− диспут «Кохання і шлюб сьогодні»; 

− засідання круглого столу «Духовні цінності 

сім’ї»; 

− виховна година «Духовні цінності сім’ї»; 

− бесіда «Сучасна сім’я, яка вона?»; 

− виховна година «Деякі сторінки про кохання». 

травень 
Куратори 

академічних груп 
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31 Підготувати та провести цикл заходів до Дня 

молоді: 

− диспут «Сучасна молода сім’я, яка вона?»; 

− виховна година « Сім’я наше майбутнє»; 

− відверті діалоги «Людина починається з добра»; 

− засідання круглого столу «День молоді». 

червень 
Куратори 

академічних груп 

 

3.Громадянсько-правове виховання 

     Завдання: 

• прищеплення поваги до прав і свобод людини як громадянина; 

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

• виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; 

• формування політичних та правових культур особистості; 

• залучення студентської молоді у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху. 

1 Проводити роботу по поширенню серед студентів 

та батьківської громадськості знань про право і 

державу, інформувати про правову політику 

держави, стан законності і правопорядку, 

збереження прав і свобод людини 

протягом 

року 

Адміністрація 

навчального 

закладу, куратори 

академічних груп, 

викладачі 

правових 

дисциплін 

 

2 Організувати лекції працівників правоохоронних 

органів з питань кримінальної відповідальності за 

злочини різного характеру 
грудень – 

березень 

Адміністрація 

навчального 

закладу, куратори 

академічних груп, 

викладачі 

правових 

дисциплін 

 

3 Бесіди з профілактики та недопущення проявів 

політичного радикалізму серед студентської 

молоді. 

вересень, 

протягом 

року 

Куратори 

академічних груп,  

викладачі 

правових 

дисциплін 

 

4 Виховна година «Правопорушення і юридична 

відповідальність». 
жовтень 

Куратори 

академічних груп 

 

5 Бесіда «Правова держава». 
жовтень 

Куратори 

академічних груп 

 

6 Виховна година «Обов’язок. Відповідальність. 

Совість». 
жовтень 

Куратори 

академічних груп 

 

7 Виховна година «Права і обов’язки громадян 

України» 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

8 Бесіда «Діти в сектах» 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

9 Підготувати та провести в рамках Всеукраїнського 

тижня права (до Дня прав людини) Тиждень права 

у коледжі: 

− бесіда «День прав людини»; 

− виховна година «День прав людини»; 

− бесіда «Права і обов’язки громадян України»; 

− бесіда «Кримінальна хроніка міста Миколаєва»; 

− виховна година «Ти знаєш, що ти людина?»; 

− бесіда «Права людини: минуле і сьогодення»; 

грудень 

Адміністрація 

навчального 

закладу, куратори 

академічних груп, 

викладачі 

правових 

дисциплін, 

студентське 

самоврядування 
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− диспут «Підліткова злочинність і засоби її 

попередження»; 

− диспут «Чи знаєш ти закон?»; 

− лекція «Кримінальна та адміністративна 

відповідальність»; 

− бесіда «Загальна декларація прав людини»; 

− організувати тематичну книжкову виставку в 

читальній залі 

10 Бесіда «Права людини». 
січень 

Куратори 

академічних груп 

 

11 Рольова гра «Як я діятиму в такій ситуації» 
січень 

Куратори 

академічних груп 

 

12 Бесіда «Дисципліна – свобода чи необхідність». 
лютий 

Куратори 

академічних груп 

 

13 Виховна година «Права людини: минуле і 

сьогодення». 
лютий 

Куратори 

академічних груп 

 

14 Виховна година «Наркоманія і закон». 
лютий 

Куратори 

академічних груп 

 

15 Бесіда «Права людини: минуле і сьогодення». 
березень 

Куратори 

академічних груп 

 

16 Бесіда «Права та обов’язки громадян України» березень – 

квітень 

Куратори 

академічних груп 

 

17 Зустріч з працівниками правоохоронних органів листопад 

березень 

Куратори 

академічних груп 

 

18 Бесіда «Злочин і покарання» 
квітень 

Куратори 

академічних груп 

 

19 Бесіда «Про шкоду тютюну, алкоголю, наркотиків 

і правові наслідки їх вживання». 
квітень 

Куратори 

академічних груп 

 

20 Акція «Молодь коледжу за здоровий спосіб 

життя». 
квітень 

Куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

 

21 Бесіда «Толерантність врятує світ». 
квітень 

Куратори 

академічних груп 

 

22 Бесіда «Права і обов’язки молодого спеціаліста» 
квітень 

Куратори 

академічних груп 

 

23 Інформаційна година «Що таке правомірна 

поведінка?» 
квітень 

Куратори 

академічних груп 

 

24 Бесіда «Зброя та кримінальна відповідальність» 
квітень 

Куратори 

академічних груп 

 

25 Виховна година «Загальна декларація прав 

людини». 
травень 

Куратори 

академічних груп 

 

26 Підготувати та провести цикл заходів до Дня 

Конституції України: 

− Інформаційна година  «Історія Конституції»; 

− виховна година «День Конституції України»; 

− бесіда «Права та обов’язки молодого 

спеціаліста»; 

− бесіда «Конституція моєї держави»; 

− виховна година «Знаємо свої права, виконуємо 

свої обов’язки»; 

квітень - 

червень 

 

Адміністрація 

навчального 

закладу, куратори 

академічних груп, 

викладачі 

правових 

дисциплін,  

студентське 

самоврядування 
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− засідання круглого столу «Права людини: минуле 

і сьогодення»; 

− виховна година «З історії державних символів»; 

− виховна година «Конституційні основи держави»; 

− виховна година «Конституція – основний закон 

нашої держави»; 

− бесіда «Конституційні обов’язки громадян»; 

− організувати тематичну книжкову виставку в 

читальній залі. 

4.Моральне виховання 

    Завдання: 

• 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. 

1 Проводити виховну, інформаційно-профілактичну 

та попереджувальну роботу щодо профілактики 

негативних проявів у поведінці студентів:  

1) «Культура спілкування у студентському 

колективі»; 

2) «Культура поведінки в навчальному закладі»; 

3) «Поведінка у громадських місцях»; 

4) «Чи потрібні нам хороші манери?»; 

5) «Етикет поведінки» та ін.; 

- запобігання та протидія проявам ксенофобії, 

расової та етнічної дискримінації серед 

студентської молоді: 

1) «Дізнайся про свої права»; 

2) «Молодь проти расизму»; 

3) «Толерантність врятує світ»; 

4)«Насильство: аспект виникнення, 

відповідальність, шляхи уникнення»; 

«Толерантність – крок до свободи»; 

5) Спільні зустрічі з керівництвом та фахівцями 

Ленінського РВ ММУ УМВС України в 

Миколаївській області, відділу кримінальної 

міліції у справах неповнолітніх у Миколаївській 

області та ін.; 

6) Обговорення в групах ситуацій подібного 

характеру, тенденцій посилення подібних проявів 

на Україні і в Європі та надання їм належної 

оцінки. 

протягом 

року 

Адміністрація 

навчального 

закладу, куратори 

академічних груп, 

викладачі 

правових 

дисциплін 

 

2 Провести бесіди з питань протидії торгівлі людьми, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків за темами: 

− «Торгівля жінками: визначення та історія 

проблеми»; 

− «Законодавча база щодо запобігання торгівлі 

жінками: міжнародний та національний рівні»; 

− «Діяльність неурядових та міжнародних 

організацій по запобіганню торгівлі жінками»; 

протягом 

року 

Адміністрація 

навчального 

закладу, куратори 

академічних груп, 

викладачі 

правових 

дисциплін,  

студентське 

самоврядування 
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− «Що потрібно знати українським громадянам, які 

збираються працювати, навчатись або 

одружуватись за кордоном, щоб запобігти 

торгівлі людьми»; 

− «Чи існує гендерна проблема в Україні»; 

− «Протидія торгівлі людьми». 

3 Провести виховну роботу по запобіганню 

насильству в сім’ї та виховання гендерної культури 

протягом 

року 

Куратори 

академічних груп, 

викладачі 

правових 

дисциплін,  

студентське 

самоврядування 

 

4 Провести інформаційно-профілактичну роботу 

щодо запобігання торгівлі, експлуатації та 

жорстокого поводження з дітьми. 
протягом 

року 

Куратори 

академічних груп, 

викладачі 

правових 

дисциплін,  

студентське 

самоврядування 

 

5 Диспут «Моральні цінності в сучасному житті» 
вересень 

Куратори 

академічних груп 

 

6 Виховна година «Культура поведінки в 

навчальному закладі» 

вересень, 

протягом 

року 

Куратори 

академічних груп 

 

7 Виховна година «Любов до ближнього – джерело 

величі людини». 
вересень 

Куратори 

академічних груп 

 

8 Бесіда «Культура спілкування у студентському 

колективі» 
жовтень 

Куратори 

академічних груп 

 

9 Година спілкування «Геть лихослів’я» 
жовтень 

Куратори 

академічних груп 

 

10 Бесіда «Торгівля жінками: визначення та історія 

проблеми». 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

11 Диспут «Чи потрібні нам хороші манери» 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

12 Виховна година «Толерантність – крок до 

свободи». 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

13 Диспут «Моральні цінності в сучасному житті» 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

14 Бесіда «Я студент ВНЗ І – ІІ рівня акредитації» 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

15 Година спілкування «Що таке толерантність». 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

16 Виховна година «Культура поведінки в 

навчальному закладі і громадських місцях». 

листопад-

грудень 

Куратори 

академічних груп 

 

17 Провести до Дня Св. Миколая: 

− Тиждень по збору речей (іграшок, канцтоварів, 

книжок для мешканців дитячого міського 

притулку); 

− Прийняти участь в акції для дітей «Лист від 

Святого Миколая» 

грудень 

Адміністрація 

навчального 

закладу, куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 
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− Концерт для мешканців дитячого міського 

притулку та солодкий стіл. 

18 Бесіда «Наше тіло – будинок нашої душі». 
грудень 

Куратори 

академічних груп 

 

19 Усний журнал «Що потрібно знати українським 

громадянам, які збираються працювати, навчатися 

чи одружуватися закордоном, щоб запобігти 

торгівлі людьми». 

грудень 
Куратори 

академічних груп 

 

20 Виховна година «Молодь проти расизму» грудень - 

січень 

Куратори 

академічних груп 

 

21 Виховна година «Чи потрібні нам хороші манери» 
січень 

Куратори 

академічних груп 

 

22 Бесіда «Етикет поведінки» 
січень 

Куратори 

академічних груп 

 

23 Вечір запитань та відповідей «Духовні цінності 

сім’ї» 
січень 

Куратори 

академічних груп 

 

24 Виховна година «Толерантність – крок до свободи» 
січень 

Куратори 

академічних груп 

 

25  Виховна година «Культура поведінки в 

навчальному закладі» 
січень 

Куратори 

академічних груп 

 

26 Бесіда «Протидія торгівлі людьми, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 
лютий 

Куратори 

академічних груп 

 

27 Профілактична бесіда «Поведінка в громадських 

місцях» 
лютий 

Куратори 

академічних груп 

 

28 Бесіда «Толерантність врятує світ». протягом 

року 

Куратори 

академічних груп 

 

29 Виховна година «Толерантність: проблема або 

мислення нового століття». 
березень 

Куратори 

академічних груп 

 

33 Година спілкування «Наука сімейного 

співіснування» 
березень 

Куратори 

академічних груп 

 

34 Виховна година «Культура  спілкування молоді» 
березень 

Куратори 

академічних груп 

 

36 Бесіда «Вічні цінності людства» 
березень 

Куратори 

академічних груп 

 

37 Виховна година «Толерантність врятує світ» 
квітень 

Куратори 

академічних груп 

 

38 Взяти участь у всеукраїнській акції «Серце до 

серця» по збору коштів для дітей, хворих на 

цукровий діабет 

15 – 30 

квітня 

Куратори 

академічних груп 

 

39 Підготувати та провести цикл заходів до 

Міжнародного дня захисту дітей: 

− виховна година «Міжнародний день захисту 

дітей»; 

− виїзна екскурсія за місто; 

− виховний захід «Мистецтво жити гідно»; 

− виховна година «Права дітей»; 

− інформаційна година «Молодь проти 

насильства»; 

− година спілкування «Об’єднаємося проти 

насилля»; 

− засідання круглого столу «1 червня – День 

захисту дітей»; 

 

травень - 

червень 

Куратори 

академічних груп, 

викладачі 

правових 

дисциплін,  

студентське 

самоврядування 
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− виховна година «Дитина – майбутнє держави». 

40 Підготувати та провести до Міжнародного дня 

безвинних дитячих жертв агресії:  

− бесіда «Моральні ідеали та їх місце в житті 

сучасної людини»; 

− виховна година «Моральні цінності в сучасному 

житті»; 

− виховна година «Не будь безучасним до чужого 

горя, захисти скривдженого». 

 

 

травень 

 

травень 

 

червень  

Адміністрація 

навчального 

закладу, куратори 

академічних груп, 

викладачі 

правових 

дисциплін,  

студентське 

самоврядування 

 

41 Бесіда «Етикет поведінки» травень Куратори 

академічних груп 

 

42 Бесіда «Протидія торгівлі людьми» 
травень 

Куратори 

академічних груп 

 

43 Бесіда «Що потрібно знати українським 

громадянам, які збираються працювати, навчатися 

чи одружуватися закордоном, щоб запобігти 

торгівлі людьми. 

травень 
Куратори 

академічних груп 

 

44 Бесіда «Торгівля жінками: визначення та історія 

проблеми». 

травень 

 

Куратори 

академічних груп 

 

45 Диспут «Моральні цінності в сучасному житті» 
червень 

Куратори 

академічних груп 

 

46 Бесіда «Мистецтво жити гідно» 

червень 
Куратори 

академічних груп 

 

47 Виховна година «Підготовка молоді до 

подружнього життя» 

травень-

червень 

Куратори 

академічних груп 

 

5.Екологічне виховання 

Завдання: 

• формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури; 

• оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування; 

• виховання почуття відповідальності за природу як за національне багатство; 

• виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності. 

1 Підготувати матеріал на допомогу кураторам груп: 

− до Міжнародного дня Землі; 

− до міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних 

аварій і катастроф; 

− до дня Чорнобильської трагедії; 

− до Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища. 

протягом 

року 

Куратори 

академічних груп 

 

 

 

2 Бесіда «Екологія побуту – запорука нашого 

існування». 
жовтень 

Куратори 

академічних груп 

 

3 Бесіда «Якби я був екологом міста» 
жовтень 

Куратори 

академічних груп 

 

4 Виховна година «глобальні екологічні проблеми 

людства» 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

5 Бесіда «Чиста вода – це життя» 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

6 Бесіда «Вода в житті людини» 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

7 Виховна година «Червона книга» 
грудень 

Куратори 

академічних груп 
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8 Бесіда «Без верби і калини нема України» 
січень 

Куратори 

академічних груп 

 

9 Інформаційна година «Вода – джерело життя» 
лютий 

Куратори 

академічних груп 

 

10 Бесіда «Вплив різних видів упаковки на сучасний 

стан екології». 
лютий 

Куратори 

академічних груп 

 

11 Бесіда «Трагедія Чорнобиля, Японії». 
лютий 

Куратори 

академічних груп 

 

12 Виховна година «Збережемо природу для нащадків» 
лютий 

Куратори 

академічних груп 

 

13 Підготувати та провести цикл заходів до 

Міжнародного дня Землі: 

− кураторська година «Органічне середовище»; 

− інформаційна година «Глобальні екологічні 

проблеми людства»; 

− виховна година «Земля наш дім»; 

− виховна година «Бережіть нашу Землю»; 

− бесіда «Міжнародний день Землі»; 

− бесіда «Бережімо природу»; 

− позакласний захід-акція «Красу планети не 

зіпсуй»; 

− бесіда «Антропогенний вплив на зовнішнє 

середовище»; 

− організувати тематичну книжкову виставку в 

читальній залі. 

березень-

квітень 

Куратори 

академічних груп 

 

14 Підготувати та провести цикл заходів до 

Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій 

і катастроф: 

− усний журнал «Чорнобильська трагедія та жертви 

радіаційних аварій»; 

− виховна година «Чорнобиль: за секунду до 

катастрофи»; 

− година – спогад «Чорнобиль. Як це було»; 

− бесіда «Дні Чорнобильської трагедії»; 

− виховна година «Атомне століття раною горить»; 

− виховна година «Чорнобиль – чорна пляма в житті 

нашої держави»; 

− виховна година «Чорнобиль – попередження, 

набат, його уроків людство не забуде»; 

− бесіда «Чорнобильська трагедія»; 

− виховна година «26 квітня – чорна дата в історії 

України»; 

− виховна година «Попіл Чорнобилю вкриває наші 

серця»; 

− виховна година «Дзвони Чорнобиля»; 

− бесіда «Чорнобильська аварія – проблеми та 

наслідки». 

квітень 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп, 

викладачі хімії та 

біології,  

студентське 

самоврядування 

 

15 Підготувати та провести цикл заходів до 

Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища: 

− бесіда «Обмежені ресурси нашої землі»; 

травень 

червень 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп, 
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− виховна година «Збережемо нашу Землю 

квітучою та родючою»; 

− виховна година «Чиста вода – це життя»; 

− бесіда «Влив людини на довкілля»; 

− прес-конференція на тему «Природі і наше 

здоров’я»; 

− інформаційна година «Всесвітній день охорони 

навколишнього середовища»; 

− виховна година «Земля – наш дім. Бережи її»; 

− організувати тематичну виставку в читальній залі. 

викладачі хімії та 

біології,  

студентське 

самоврядування 

6.Естетичне виховання 

    Завдання: 

• 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. 

1 Організувати участь студентів в художній 

самодіяльності коледжу 

протягом 

року 

Куратори 

академічних груп 

 

2 Організувати відвідування театрів, кінотеатрів, 

музеїв, художніх виставок. 

протягом 

року 

Куратори 

академічних груп 

 

3 Організувати екскурсії містом 
вересень 

Куратори 

академічних груп 

 

4 Бесіда «Прекрасне навколо нас» 
жовтень 

Куратори 

академічних груп 

 

5 Кураторська година «Сто чудес України» 
жовтень 

Куратори 

академічних груп 

 

6 Бесіда «Паління та жінка» 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

7 Бесіда «Сучасна мода» 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

8 Бесіда «Твій одяг» 
грудень 

Куратори 

академічних груп 

 

9 Бесіда «Одяг ділового стилю сучасного студента» 
грудень 

Куратори 

академічних груп 

 

10 Підготувати та провести до Новорічних та 

Різдвяних свят: 

− Новорічне студентське шоу; 

− засідання круглого столу «Зимові свята 

українців»; 

− виховна година «Над вертепом ясна зірка на весь 

світ засіяє». 

січень 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

 

11 Диспут «Як знайти друзів» 
березень 

Куратори 

академічних груп 

 

12 Екскурсія до Миколаївського обласного 

художнього музею ім. Верещагіна 
березень 

Куратори 

академічних груп 

 

13 Підготувати і провести до Міжнародного дня 

гумору студентське шоу «День сміху». 
квітень 

Куратори 

академічних груп 

 

14 Виховна година «Свята і традиції мого народу» 
квітень 

Куратори 

академічних груп 
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15 Диспут «Мода сьогодні» 
травень 

Куратори 

академічних груп 

 

16 Пішохідна екскурсія по місту «Моє місто – місто 

корабелів» 
травень 

Куратори 

академічних груп 

 

17 Година цікавої інформації «Історія моди» 
травень 

Куратори 

академічних груп 

 

7.Трудове виховання 

    Завдання: 

• 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. 

1 Приймати участь в акціях по благоустрою рідного 

міста, коледжу. 

протягом 

року 

Куратори 

академічних груп 

 

2 Бесіда «Основи трудового законодавства» 
вересень 

Куратори 

академічних груп 

 

3 Бесіда «Все про мою професію» 
вересень 

Куратори 

академічних груп 

 

4 Година спілкування «Складові професійного успіху» протягом 

року 

Куратори 

академічних груп 

 

5 Інформаційне ток-шоу «Це моя майбутня 

професія». 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

6 Виховна година «Все про професію»» 
жовтень 

Куратори 

академічних груп 

 

7. Іформаційна година – зустріч з акторами 

академічного художнього драматичного театру «Як 

вразити співрозмовника» 

«Майстер-клас з акторського ораторського 

мистецтва» 

жовтень  
Куратори 

академічних груп 

 

8. Бесіда «Знання – успіх справжнього професіонала» 
листопад 

Куратори 

академічних груп 

 

9. Бесіда «Складові професійного успіху» 
січень 

Куратори 

академічних груп 

 

10. Бесіда «Основи трудового законодавства» 
січень 

Куратори 

академічних груп 

 

11 Виховна година «Моя майбутня професія»» 
лютий 

Куратори 

академічних груп 

 

12 Виховна година «Професія, яку ми вибрали»» 
лютий 

Куратори 

академічних груп 

 

13 Виховна година «Престиж професій» 
лютий 

Куратори 

академічних груп 

 

14 Зустріч з регіональним представником газети «Все 

про бухгалтерський облік» 
березень  

Куратори 

академічних груп 

 

15 Круглий стіл «Професія, яку ми обрали» 
квітень 

Куратори 

академічних груп 

 

16 Бесіда «Праця жінок та молоді» 
квітень 

Куратори 

академічних груп 

 

17 Диспут «Якби я був керівником» 
травень 

Куратори 

академічних груп 

 

18 Участь студентів коледжу в щорічній акції «Ярмарка 

професій» травень 

Студентський 

актив, голови 

циклових комісій 

 



23 

8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

Завдання:  

• Виховання відповідального ставлення  до власного здоров’я; 

• Формування знань і навичок фізичної культури в житті людини; 

• Забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів; 

• Фізичне, духовне та психічне загартування; 

• Формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, 

профілактика захворювань; 

• Створення умов для активного відпочинку. 

1.  На виконання Державної програми 

«Репродуктивне здоров’я нації» та Рекомендацій 

Парламентських слухань про становище молоді в 

Україні «Молодь за здоровий спосіб життя» 

провести бесіди: «Значення фізкультури та спорту 

у житті людини », «Здоровий спосіб життя», 

«Спорт у житті людини», «Самовдосконалення: 

фізичне та духовне», «Ранкова гімнастика - наше 

здоров’я». 

протягом 

року 

Куратори 

академічних груп 

 

2.  Організувати роботу на виконання  Державної 

цільової програми «Молодь України» 

протягом 

року 

Куратори 

академічних груп 

 

3.  Організувати роботу по профілактиці 

тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, 

протидію поширення наркоманії, забезпеченню 

реалізації державної політики у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

 

4.  Організувати просвітницьку роботу серед батьків і 

студентства щодо профілактики захворювання на 

туберкульоз та ВІЛ-СНІД. 

протягом 

року 
Куратори 

академічних груп 

 

5.  Підготувати матеріал на допомогу кураторам: 

− До всесвітнього Дня здоров’я; 

− Профілактика  захворювання на туберкульоз; 

− До Дня пам’яті померлих від Сніду; 

− До міжнародного Дня боротьби з 

тютюнопалінням. 

протягом 

року Викладачі фіз. 

виховання та 

куратори 

академічних груп 

 

6.  Організувати проведення спартакіади коледжу з 

волейболу, баскетболу, легкої атлетики, плавання, 

шахів, настільного тенісу. 

протягом 

року 

Викладачі фіз. 

виховання та 

куратори 

академічних груп 

 

7.  Проводити наради з фізоргами академічних груп 1 раз у 

місяць 

Викладачі фіз. 

виховання та 

куратори 

академічних груп 

 

8.  День здоров’я для студентів І курсу вересень Викладачі фіз. 

виховання та 

куратори 

академічних груп 

 

9.  Першість коледжу з футзалу жовтень Викладачі фіз. 

виховання та 

куратори 

академічних груп 
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10.  «Олімпійський тиждень » грудень Викладачі фіз. 

виховання та 

куратори 

академічних груп 

 

11.  Спортивне свято, присвячене до Дня Збройних сил 

України 

грудень Викладачі фіз. 

виховання та 

куратори 

академічних груп 

 

12.  Першість коледжу з армреслінгу грудень Викладачі фіз. 

виховання та 

куратори 

академічних груп 

 

13.  Кубок коледжу з волейболу грудень Викладачі фіз. 

виховання та 

куратори 

академічних груп 

 

14.  Першість коледжу з шахів січень Викладачі фіз. 

виховання та 

куратори 

академічних груп 

 

15.  Турнір на першість з настільного тенісу січень Викладачі фіз. 

виховання та 

куратори 

академічних груп 

 

16.  Спортивне свято 

 «Нумо, хлопці! » 

лютий Викладачі фіз. 

виховання та 

куратори 

академічних груп 

 

17.  Кубок коледжу з баскетболу березень Викладачі фіз. 

виховання та 

куратори 

академічних груп 

 

18.  Першість коледжу з легкоатлетичного триборства березень Викладачі фіз. 

виховання та 

куратори 

академічних груп 

 

19.  «День здоров’я»  для студентів всіх курсів квітень Викладачі фіз. 

виховання та 

куратори 

академічних груп 

 

20.  Бесіда «Безпека дорожнього руху» вересень Куратори 

академічних груп 

 

21.  Бесіда «За хмарою тютюнового диму» жовтень Куратори 

академічних груп 

 

22.  Бесіда «Фізичне навантаження жінки» жовтень Куратори 

академічних груп 

 

23.  Бесіда «Тютюнопалінння, вживання алкоголю, 

наркотичних речовин – це крок у пропасть та вічну 

темряву» 

жовтень 
Куратори 

академічних груп 

 

24.  Виховна година «Не залучайся до пагубних звичок, 

що шкодять здоров’ю» 

Листопад Куратори 

академічних груп 

 

25.  Бесіда «Заходи профілактики простудних 

захворювань» 

Листопад Куратори 

академічних груп 
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26.  Бесіда «Паління чи здоров’я – вибирайте самі?» Листопад Куратори 

академічних груп 

 

27.  Бесіда «Здоровий спосіб життя» Листопад Куратори 

академічних груп 

 

28.  Виховна година «Життя вимагає руху» Листопад Куратори 

академічних груп 

 

29.  Кураторська година «Заходи по профілактиці 

інфекційних захворювань» 

Листопад Куратори 

академічних груп 

 

30.  Бесіда «Алкоголь т а його вплив на організм» Січень Куратори 

академічних груп 

 

31.  Виховна година «Тютюпаління – шкідлива звичка» Лютий Куратори 

академічних груп 

 

32.  До всесвітнього Дня боротьби із захворюванням на 

туберкульоз цикл бесід: «Туберкульоз – хвороба 

століття», «Туберкульоз - загроза ХХІ ст.», 

«Інформований – значить захищений», 

«Туберкульоз можна вилікувати!», «Що треба 

знати про туберкульоз» 

Протягом 

березня 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

 

33.  Бесіда «Здоровий спосіб життя - да! Шкідливим 

звичкам - ні!» 

Березень Куратори 

академічних груп 

 

34.  Бесіда «Наркоманія – лихо нашого часу» Березень Куратори 

академічних груп 

 

35.  Виховна година «СНІД і боротьба з цією 

хворобою» 

Березень Куратори 

академічних груп 

 

36.  Підготувати та провести до Всесвітнього дня 

здоров’я:  

− Інформаційну годину «Вибір молоді- здоров’я!» 

− Бесіда «Чи обов’язково худнути ?» 

− Бесіда «Будь здоров!» 

− Виховна година «СНІД і венеричні 

захворювання» 

− Виховна година «Здорова людина – щаслива 

людина» 

− Виховна година «Життя найцінніший скарб. Не 

втрачай його» 

− Виховна година «Здоровий спосіб мого життя » 

− Бесіда «Що треба знати про туберкульоз» 

протягом 

квітня 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп, 

викладачі фіз. 

виховання,  

студентське 

самоврядування 

 

37.  Підготувати та провести до Міжнародного  дня 

боротьби з тютюнопалінням:  

− Виховна година «Тютюнопаління і його 

наслідки» 

− Виховна година «Загроза здров’ю від шкідливих 

звичок»  

− Виховна година «МИ за здоровий спосіб життя!» 

− Бесіда «Цигарка – ворог. Зброя проти неї – ваша 

воля» 

− Бесіда «Молодь проти паління»  

березень 

Куратори 

академічних груп 

 

38.  Виховна година «Заходи профілактики 

інфекційних захворювань» 

Травень Куратори 

академічних груп 

 

39.  Зустріч-бесіда спеціалістів нарколога, дерматолога 

«СНІД – знак біди» 

Травень Куратори 

академічних груп 
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40.  Бесіда «Що треба знати про безпеку дорожнього 

руху»  

Травень Куратори 

академічних груп 

 

41.  Виховна година «Залучення ЗМІ до висвітлення 

проблеми планування сім’ї »  

Травень Куратори 

академічних груп 

 

42.  Оздоровчий похід «Стежка здоров’я» червень Викладачі фіз. 

виховання та 

куратори 

академічних груп 

 

43.  Виховна година «Будь обережним на воді!» червень Куратори 

акдемічних  груп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. заступника директора 

з виховної роботи Коледжу 

МНУ імені В.О.Сухомлинського   ____________ О.В.Гінкевич 

 


