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            ЗАТВЕРДЖУЮ 

                    В.о. директора коледжу 

                    ______ Лариса САВЧЕНКО 

                    „_____”_________2022 

 

П Л А Н 
виховної роботи на 2022/2023 навчальний рік 

 

Мета 
 

Становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і 

демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов'язків, до 

успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення 

високої культури взаємин. Сприяння єднанню українського народу, зміцненню 

соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського 

суспільства і держави. 
 

Основні напрямки  

 

1. Громадянсько-патріотичне виховання: 

Основні завдання: 

 виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки; 

 виховання готовності до захисту України; 

 усвідомлення верховенства права; 

 формування поваги до прав людини; 

 утвердження в свідомості і почуттях особистих патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до історичного минулого України. 

 допомога студентам у розвитку та вдосконаленні власного «я»; 

 розвиток здатності до критичного мислення і аналізу існуючих ситуацій. 

 
№ 

п/п 
Заходи Термін Відповідальна особа 

1 2 3 4 

Тематичні виховні заходи 

1. 

1. Юридичний лекторій. 

 

2. Лекції представників правоохоронних 

органів. 

 

3. «Ми українці: честь і слава незламним» 

– тематичний захід до Дня знань. 

Протягом 

року 

Протягом 

року 

 

1 вересня 

 

Кирильчук Н.О. 

 

Кирильчук Н.О. 

 

 

 

Керівники груп 

2. 
«Народжені вмерти, щоб інші жили» – до 

Дня Гідності та Свободи 
листопад Чернова Є.М. 
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3. Громадянські права та обов'язки грудень Кольцова Т.О. 

4. 
«Знай, люби, оберігай Олександрійський 

рідний край» 
квітень Федоренко Н.О. 

5. 
«Смак хліба – смак життя» – до Дня 

пам'яті жертв Голодомору 
листопад Бублик О.В. 

6. 
«Козакові воля, козакові честь» – до Дня 

захисника України 
жовтень Марченко І.М. 

7. 
Година спілкування до Дня Соборності та 

Дня пам'яті Крут 
січень Іваненко Р.С. 

8. 

«Майдан – шлях до Свободи» - до Дня 

пам'яті Небесної Сотні про те, чому 

свобода варта того щоб за неї боротися 

лютий Міхайлова В.Г. 

9. 
Актуальні роздуми «Вільні творити 

майбутнє» 
листопад Керівники груп 

10. 
«Пам'ятаємо про Чорнобиль, шануємо 

ліквідаторів аварії» 
квітень Гончарова М.В. 

11. 
Уклін чолом народу, що рідну мову нам 

зберіг 
листопад Стефанова Л.Є. 

12. Година спілкування «Я волонтер» грудень Керівники груп 

13. 
Україна в сучасному світі – до Дня 

Європи 
березень Засядько І.І. 

14. 
До Дня сімꞌї – конкурс світлин «Моя сімꞌя 

– моя країна» 
травень 

Студрада 

Керівники груп 

 

2. Духовно - моральне виховання. 
Основні завдання: 

 становлення громадянина – патріота, гуманіста і демократа, готового до 

успадкування духовних і культурних надбань українського народу, 

досягнення високої культури взаємин; 

 культивування кращих рис української ментальності: доброти, чесності, 

бережливого ставлення до природи; 

 формування толерантного ставлення до цінностей і переконань 

представників інших культур; 

 формування мовленнєвої культури; 

 спонукання до активної протидії українофобству, аморальності, 

сепаратизму, шовінізму, фашизму; 

 формування основ глобального екологічного мислення, виховання почуття 

відповідальності за природу як національне багатство; 
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 залучення до участі у доброчинних акціях, до розвитку волонтерського 

руху: 
№ 

п/п 
Заходи Термін 

Відповідальна 

особа 
1 2 3 4 

Тематичні виховні заходи 

1. «Ні» – гендерному насильству вересень Нємова О.П. 

2. «Наша сила – в єдності» січень Райко О.С. 

3. Бесіди про неприпустимість булінгу січень Керівники груп 

4. «Вишиванка – генетичний код нації» травень  

5. 
«Пам'ятаємо Тараса!» – до дня народження 

Т.Г.Шевченка 
лютий  

6. Свято жіночності березень Гончарова М.В. 

7. Свято матері травень Керівники груп 

8. 

Морально-етичні бесіди: 

І семестр Керівники груп 

- «Що важливіше: право чи обов'язок?» ІІ 

курс 

- «Егоїзм і душевна щирість» ІІ курс 

- «Докори совісті: що це?» ІІІ курс 

- «Що таке професійна етика?» ІV курс 

9. 

- «Правді в очі дивіться прямо, не 

одводьте погляду вниз» І курс 

ІІ семестр Керівники груп 

- «Людини бійся душу ошукати,  

Бо в цьому схибиш – то вже навіки»  

ІІ курс 

- «Я хочу правді бути вічним другом, 

І ворогом одвічним – злу» ІІІ курс 

- «Людина – це обов'язок, а не титул» ІV 

курс 

10. Етична бесіда «Праведники народів світу» травень Гарасюта І.М. 

11. 
Людини бійся душу ошукать, бо в цьому 

схибиш – то уже навіки 
січень Лещенко В.І. 

12. Гендерна рівність: питання і відповіді січень Нємова О.П. 

 

3. Військово – патріотичне виховання. 
 

Основні завдання: 

 формування психологічної та фізичної готовності до захисту України; 

 розвиток бажання проходити службу у збройних силах України; 

 утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей і 

переконань; 

 усвідомлення незворотності європейського та євроатлантичного курсу 

України; 
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 виховання відповідального ставлення до власного здоров'я, здорового 

способу життя; 

 формування потреби у безпечній поведінці та запобігання негативним 

звичкам, профілактика захворювань: 
 

№ 

п/п 
Заходи Термін 

Відповідальна 

особа 
1 2 3 4 

Тематичні виховні заходи 

1. 
«Ми варта твоя, Україно!» – до Дня 

збройних сил України 
грудень Марченко І.М. 

2.  «Твоє здоров'я – здоров'я України» квітень Петелько Л.А. 

3. «Не дай СНІДу шанс!» грудень Керівники груп 

4. Зустріч з учасниками бойових дій грудень Керівники груп 

5. Відвідування міської військової частини 
протягом 

року 
Храпач В.М. 

6. 
Участь у міських заходах до памꞌятних 

дат 
протягом 

року 

Бульба Т.М. 

Керівники груп 

7. 
Залучення студентів у спортивні секції та 

гуртки 

вересень, 

протягом року 
ЦК фізвиховання 

8. Спорт в житті людини вересень Мельничук А.Г. 

9. 
Організація та проведення змагань з 

різних видів спорту 

За окремим 

планом 
ЦК фізвиховання 

10. 
Військово-патріотична спортивна гра 

«Сокіл» для студентів І курсу 
травень ЦК фізвиховання 

11. Проведення медогляду студентів І, ІІ семестр 
Медсестра, 

Удовицький О.В. 
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4. Організаційна робота та робота з батьками.  

 

Основні завдання: 

 виховання потреби самостійного здобування знань та готовності до їх 

застосування у практичній діяльності; 

 формування особистісного світогляду; 

 розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; 

 спільна цілеспрямована робота з виховання студентів шляхом залучення 

батьків до навчально-виховного процесу; 

 формування соціальної активності та відповідальності батьків: 
 

№ 

п/п 
Заходи Термін 

Відповідальна 

особа 
1 2 3 4 

1. Випускна педрада червень 
Керівники  

ІV курсу 

2. Школа першокурсника І семестр Бублик О.В. 

3. 
В.г. для першокурсників «Твоя майбутня 

професія» 
вересень 

Голови ЦК 

спецдисциплін 

4. 
День відкритих дверей «Стань студентом 

на один день» 

грудень 

квітень 

Голови ЦК 

спецдисциплін 

5. 

До Дня студента: конкурс на кращий 

рекламний ролік «Професія 

майбутнього» 

листопад 
Студрада коледжу, 

Голови ЦК 

6. Тиждень охорони праці квітень Гапон С.О. 

7. 

Тижні спеціальностей: 

- „Галузеве машинобудування” жовтень  Кольцова Т.О. 

- „Механіки і транспорту» жовтень Кольцова Т.О. 

- „Електронно-технічного циклу” жовтень Гнатієнко В.Л. 

- „Компꞌютерних дисциплін” грудень Мацак Т.В. 

8. Робота гуртків технічної творчості 
протягом 

року 

Кольцова Т.О., 

Лещенко В.І., 

Міхайлов В.Г. 

9. 

Проведення тижнів з предметів: 

За планом 

циклової 

комісії 

Голови  

циклових  

комісій 

- тиждень англійської мови 

- тиждень інформатики 

- тиждень фізики 

- тиждень хімії 

- тиждень рідної мови 

- тиждень економіки 
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10. 
Участь студентів в міських, обласних, 

республіканських олімпіадах 

протягом 

року 

Голови ЦК 

Зав. відділень 

11. 

Збори відділень по підсумках навчання і 

виконання правил внутрішнього 

розпорядку 

13,32 

тиждень 
Зав. відділень 

12. Батьківські збори 
7, 16, 38 

тиждень 

Керівники груп,  

Зав. відділень 

13. Батьківський лекторій 
протягом 

року 
Бульба Т.М. 

14. 
Відвідування студентів, які мешкають на 

приватних квартирах і в гуртожитках 
Постійно Керівники груп 

15. 

Індивідуальні зустрічі з батьками 

студентів, бесіди та консультації з питань 

навчання та виховання 

протягом 

року 

Керівники груп,  

Зав. відділень 

 
 

 

 

Зав. навчально-методичної лабораторії     Тетяна БУЛЬБА 


