
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради 
Відокремленого структурного 
підрозділу «Фахового коледжу 
Миколаївського національного 
університету
імені В^Ї^Г&ЙКОМЛИНСЬКОГО»

?^®лён| ЦАРЕНКО

План виховної роботи на І семестр у^^Йй^Йовий коледж

МНУ імені В.О.Сухомлинського» на 2021/2022 навчальний рік

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. Організувати і провести День знань: 

Першу відкриту лекцію «Україна - ЗО 
років незалежності». Урочиста посвята в 
студенти; зустріч першокурсників 3 
адміністрацією коледжу.

1 вересня

Адміністрація, 
куратори груп, 
студентське 
самоврядування

2. Кураторська година: «Підпільно- вересень Куратори



2. Інтелектуально-духовне виховання

партизанський рух на Миколаївщині» академічних груп

3. Підготувати та провести розважальний 
захід «МИ РАЗОМ» вересень Бірковська І.С.

4. Підготувати та провести екскурсію, 
присвячену232-ій річниці Дня 
народження міста Миколаєва «Вулиця 
Нікольська - жива сторінка історії міста»

вересень Бірковська І.С.

5. Підготувати та провести кураторську 
годину, присвячену 232-й річниці 
м. Миколаєва «Сторінки історії 
м. Миколаєва»

вересень
Іщенко Л.І.

6. Підготувати та провести виховну годину 
«Про відзначення 2021 року в
Миколаївській області Дня партизанської 
слави» 22.09.2021р.

вересень
Рукінова С.С.

7. Підготувати та провести бесіду
«Козацькому роду нема переводу!»

жовтень Ііценко Л.І.

8. Підготувати та провести екскурсію 
«Арбузинський, Актовський канйони. 
Неповторні куточки рідної природи»

жовтень
Бірковська І.С.

9. Підготувати та провести диспут на тему 
«День захисника та захисниці України чи 
свято чоловіків?» до свята Покрови 
Пресвятої Богородиці та Дня
українського козацтва

жовтень Левицька В.С.

10. Святкування Дня захисника України - жовтень Мікрюкова К.О.
Лелека В.С.

11. Відкрита кураторська година на тему: 
«Герої не вмирають...»

листопад Левицька В.С.

12. Дискусія «33 колоски» листопад Левицька В.С
13. Урок пам’яті «Голод - геноцид 1932-1933 

років на Миколаївщині
листопад Мирун В.В.

14. Підготувати та провести виховну годину 
«Що значить сьогодні бути патріотом 
України?»

грудень
Іщенко Л.І.

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

протягом 
року

Адміністрація 
навчального 
закладу

4. Забезпечити змістовне дозвілля студентів 
у позанавчальний час.

протягом 
року

Куратори 
академічних груп

5. Виховна година на тему: «Духовність як 
основа життя сучасної людини» жовтень Мікрюкова К.О.

6. Кураторська година «Правила етикету та 
поведінки». жовтень Рукінова С.С.

7. Виховна година «Шлях до самореалізації, 
або як стати особистістю»

жовтень Левицька В.С.

8. Радіодиктант національної єдності листопад Мікрюкова К.О.

9. Захід до Дня української писемності та 
мови «Мова єднає»

листопад Мікрюкова К.О.

10. Підготувати та провести конкурсну 
програму до Міжнародного дня студента листопад Бірковська І.С.

11. Святковий вечір «3 Новим Роком та 
Різдвом Христовим» грудень Бірковська І.С.

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 протягом Адміністрація



студентів та батьківської громадськості 
знань про право і державу, інформувати 
про правову політику держави, стан 
законності і правопорядку, збереження 
прав і свобод людини

року навчального
закладу, куратори 
академічних груп

1. Бесіда «Що таке правомірна поведінка?» жовтень Рукінова С.С.
3. Виховна година «Правопорушення і 

юридична відповідальність».
листопад Іщенко Л.І.

4. Виховна година «Толерантність - крок до 
свободи»

листопад Іщенко Л.І.

5. Захід на тему: «Стоп булінг!» листопад Рукінова С.С.
6. Виховна година «Права і обов’язки 

громадян України»
грудень Іщенко Л.І.

7. Бесіда «День прав людини»; грудень Іщенко Л.І.
8. Бесіда за круглим столом «Від конфлікту 

до взаєморозуміння»
грудень Левицька В.С.

9. Захід на тему: «Захист постраждалих від 
домашнього насильства»

грудень Рукінова С. С.

10. Кураторська година: «Міжнародний день 
прав людини. Декларація о правах 
людини, її реалізація в правовому полі 
України»

грудень

Рукінова С.С.

11. Бесіда «Права, свободи та обов’язки 
людини і громадянина» грудень Рукінова С.С.

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

протягом 
року

Адміністрація 
навчального 
закладу, куратори 
академічних груп



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.

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»;
- «Чи існує тендерна проблема в Україні»;
- «Протидія торгівлі людьми»

протягом 
року

Адміністрація 
навчального 
закладу, куратори 
академічних груп, 
студентське 
самоврядування

3. Провести виховну роботу по запобіганню 
насильству в сім’ї та виховання тендерної 
культури

протягом 
року

Куратори 
академічних груп, 
студентське 
самоврядування

4. Провести інформаційно-профілактичну 
роботу щодо запобігання торгівлі, 
експлуатації та жорстокого поводження з 
дітьми

протягом 
року

Куратори 
академічних груп, 
студентське 
самоврядування

5. Виховний захід «Шануй старість» жовтень Войтовська А.М.
6. Година спілкування «Геть лихослів’я» жовтень Іщенко Л.І.
7. Година спілкування «Як зберегти життя в 

сучасному світі. Тероризм»
листопад Левицька В.С.

8. Кураторська година: «Молодь проти 
насильства»

листопад Рукінова С.С.



9. Тренінгові заняття «Вчимося розуміти і 
поважати інших»

грудень Левицька В.С.

10. Провести до Дня Св. Миколая акцію для 
дітей «Лист від Святого Миколая»

грудень

Адміністрація 
навчального 
закладу, куратори 
академічних груп, 
студентське 
самоврядування

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



б.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. Виховна година «Правила дрес-коду» вересень Мікрюкова К. 0.
4. Бесіда «Прекрасне навколо нас» листопад Іщенко Л.І.
5. Кураторська година «Сто чудес України» грудень Іщенко Л.І.

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 Виховна година «Як справити хороше 
враження на ділового партнера»

листопад Іщенко Л.І.

2 Бесіда «Знання - успіх справжнього 
професіонала»

листопад Іщенко Л.І.

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

протягом 
року

Куратори 
академічних груп



життя», «Спорт у житті людини», 
«Самовдосконалення: фізичне та
духовне», «Ранкова гімнастика - наше 
здоров’я»

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 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. Інструктивна бесіда щодо профілактики 
тютюнопаління та вживання алкогольних 
напоїв, протидії поширенню наркоманії, 
забезпеченню реалізації державної
політики у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин і
прекурсорів

листопад

Войтовська А.М., 
Суровцева Л.І.

6. Кубкові змагання з волейболу на 
першість Миколаївського національного 
університету імені В.О.Сухомлинського

вересень
Архипов В. В.

7. Обласний фізкультурно-оздоровчий захід 
до Міжнародного дня студентського 
спорту «Спорт єднає молодь»

вересень
Архипов В. В.

8. Спортивні змагання «Веселі старти» в 
рамках Спартакіади Миколаївського 
національного університету імені
В. 0. Су хом линського

вересень

Архипов В. В.

9. Інструктаж «Дотримання карантинних 
вимог»

жовтень Куратори 
академічних груп

10. Бесіда «Про шкоду тютюну, алкоголю, 
наркотиків і правові наслідки їх 
вживання»

листопад
Рукінова С.С.

11. Бесіда «Заходи профілактики простудних 
захворювань»

листопад Іщенко Л.І.

12. Кураторська година «Заходи щодо 
профілактики інфекційних захворювань»

листопад Іщенко Л.І.,
Суровцева Л.І.

13. Виховна година «СНІД і боротьба з цією 
хворобою» до Дня боротьби зі СНІДом

грудень Іщенко Л.І.



14. Бесіда «Паління та жінка» грудень Іщенко Л.І., 
Мі крюкова К. 0.

15. Кураторська година «Запобігти
небезпеці» (до дня боротьби зі СНІДОМ)

грудень Мікрюкова К. 0.

Заступник директора з виховної робота —Катерина МІКРЮКОВА

/Директор Олена ЦАРЕНКО


