
Міністерство освіти і науки України 

Рогатинський аграрний фаховий коледж 

 

«ЗАТВЕРЖДУЮ:» 

Директор Рогатинського  

аграрного фахового коледжу 

 ______________ І.В. Тринів 

 

 

 

ПЛАН 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ РОГАТИНСЬКОГО АГРАРНОГО 

ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ  

НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Для виховання дитини потрібне більш проникливе мислення, більш 

глибока мудрість, ніж для управління державою. 

                                                                                          Вільям Еллері Ченнінг  

       Виховання має скеровувати діяльність, а не пригнічувати її. Завдання 

педагога в тому, щоб насичувати та сприяти, спостерігати, заохочувати, 

спонукати, а не втручатися, наказувати чи обмежувати. 

                                                                                             Марія Монтессорі  

 

Виховна діяльність у коледжі є важливою складовою навчально-

виховного процесу та спрямована на пошук і впровадження нових ефективних 

форм для забезпечення всебічного і гармонійного розвитку студентів та учнів в 

умовах воєнного стану. 

 

Проблемне питання: 

 

«Формування соціально активної, професійно зрілої, творчої, 

патріотично налаштованої особистості з чіткою громадянською позицією, 

яка усвідомлює свою роль у суспільному житті та здатна до прийняття 

самостійних рішень». 

 

Основною метою виховної роботи є виховання особистості студента, 

набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського 

народу, формування в нього професійно-наукового світогляду, розвиток 

духовності, моральної, естетичної, правової та екологічної культури, навичок 

здорового способу життя, прищеплення комплексу загальнолюдських, 

патріотично-національних і культурних норм, цінностей, правил та ідеалів 

поведінки в професійній діяльності. 

Для проведення комплексу організаційно-виховних заходів, які сприяють 



досягненню цієї мети, в коледжі складається перспективний план виховної 

роботи на навчальний рік. 

Провідними завданнями навчального закладу у цьому навчальному 

році є: 

 забезпечення всебічного розвитку особистості як найвищої цінності 

суспільства; 

 виховання високих моральних якостей майбутніх громадян, 

збагачення їх інтелектуального та культурного потенціалу, що ґрунтується на 

культурно-історичних та моральних цінностях українського народу, його 

традиціях і духовності; 

 оволодіння цінностями світової культури, загальнолюдськими 

надбаннями; 

 збереження та розвиток фізичного і психічного здоров’я студентів; 

 профілактика девіантних проявів серед неповнолітніх; 

 підготовка студентської молоді до життя у цивілізованому та 

культурному просторі. 

Принципи виховання 

Виховання студентської молоді в коледжі ґрунтується на принципах: 

демократичності - визнанні академічною спільнотою права кожного на 

свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних 

методів виховання, єдності навчальної та виховної діяльності; 

гуманізації - створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні 

людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості; 

єдності навчальної та виховної діяльності - консолідації студентства та 

науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об'єднану 

спільною мораллю та ідеям; 

послідовності, системності – при внесенні виховних аспектів у всі 

форми освітнього процесу, зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю та 

продуктивною працею; 

диференціації та індивідуалізації виховного процесу - врахуванні у 

виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, 

інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та 

розкритті творчої індивідуальності; 

єдності теорії та практики - реалізації набутих студентами знань, умінь 

і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність; 

пріоритету правової свідомості - вихованні поваги до конституційних 

прав та свобод людини. 

Головні пріоритети виховної діяльності : 

 єдність навчального та виховного процесів; 

 розвиток гуманістичного мікроклімату, культури взаємовідносин, 

здорового способу життя; 

 формування творчої атмосфери; 

 підвищення ефективності інформаційно-просвітницької роботи; 

 виховання молоді з патріотичних, гуманістичних позицій; 

 удосконалення індивідуальної виховної роботи зі студентами та 

учнями; 



 організація соціально-психологічної допомоги студентам та учням; 

 розвиток студентського самоврядування; 

 формування коледжних традицій. 

 

Нормативно-правова база 

 

У виховній роботі навчальний заклад керується Декларацією прав людини і 

громадянина, Конвенцією ООН про права дитини, Загальною декларацією 

прав людини, Конституцією України, Законами України «Про фахову 

передвищу освіту», «Про освіту», «Про заходи щодо розвитку духовності, 

захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», «Про 

молодіжні та дитячі громадські організації», «Про охорону дитинства», «Про 

соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», 

Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

Концепцією превентивного виховання, Національною доктриною розвитку 

освіти у ХХІ столітті, Національною програмою «Основні орієнтири 

виховання», Програмою правової освіти населення України, Указами 

Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в 

Україні», «Про заходи забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей», 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної 

програми патріотичного виховання населення і формування здорового 

способу життя, духовності, зміцнення моральних засад суспільства», Наказу 

Міністерства освіти і науки України «Про вжиття додаткових заходів щодо 

профілактики та запобігання жорсткому поводженню з дітьми», Положенням 

про психологічну службу в системі освіти, Статутом Рогатинського аграрного 

фахового коледжу, наказами та розпорядженнями дирекції коледжу, 

внутрішньо коледжними положеннями, рішеннями педагогічної, 

адміністративної ради коледжу з питань організації та здійснення виховної 

роботи. 

  

 

№ Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 1.1 Планування роботи 

1.1.1.  Розробити й затвердити план з 

урахуванням обраних форм 

навчання в умовах воєнного стану. 

До 01.09.22 Вергун Т.С. 

1.1.2.  Розробити методичні рекомендації 

для планування виховної роботи 

всіх підрозділів. 

До 01.09.22 Вергун Т.С., 

      Полиняк О.Т. 



1.1.3.  Розробити і затвердити план 

роботи комісії з профілактики та 

попередження правопорушень. 

До     

01.09.22 

Добровлянська Н.В. 

1.1.4.   Розробити і затвердити план 

роботи методичного об’єднання 

кураторів, класних керівників 

навчальних груп. 

До 01.09.22 Вергун Т.С., 

Полиняк О.Т. 

1.1.5.  Узгодити і затвердити: 

- плани виховної роботи кураторів, 

класних керівників навчальних 

груп;  

- план роботи психологічної 

служби; 

 - план роботи методоб’єднання  

    кураторів, класних керівників 

навчальних груп;  

- план виховної роботи в 

гуртожитках коледжу; 

 - план роботи органів 

студентського самоврядування 

(студентської ради коледжу, ради 

гуртожитку №1 та №2, 

студентського профкому); 

 

 - план роботи бібліотеки;  

 

 

 - плани роботи Школи молодого   

лідера; 

 - гуртків художньої творчості, 

аматорського мистецтва.  

 

Вересень  

Вергун Т.С., 

 

Добровлянська Н.В., 

Котик Ю.Р., 

 

вихователь, 

гуртожитків, 

Полиняк О.Т., 

Лисак М.Р., 

голова студради,  

голови студрад 

гуртожитків, 

 

 

 

 

 

бібліотекар, 

 

 

 

Добровлянська Н.В., 

 

художні керівники 

 

1.1.6.  Обговорити на засіданнях 

педагогічної ради результати 

виховної діяльності: 

 «Про рівень адаптації студентів та 

учнів нового набору до навчання в 

коледжі та проживання в 

гуртожитках»; 

«Про роль студентського 

самоврядування в покращенні 

якості навчально-виховного 

Впродовж        

року 

Листопад 

 

 

 

Лютий 

Вергун Т.С. 

 

 

 

 

Добровлянська Н.В. 

 

 

 

Котик Ю.Р. 

 

 



процесу та організації дозвілля 

молоді»; 

«Про роль гуртків художньої 

творчості в формуванні естетичних 

смаків студентської молоді»; 

 «Про  роль студентського 

гуртожитку в соціалізації молоді»; 

«Про роботу методичного 

об’єднання кураторів та класних 

керівників груп з надання 

методичної допомоги наставникам 

студентської молоді в організації 

навчально-виховного процесу в 

умовах воєнного стану»; 

 «Про підсумки виховної роботи в 

коледжі у 2022/2023 н.р.» 

 

 

Березень 

 

 

Квітень 

 

 

Травень 

 

Червень 

 

 

 

Тернівська Л.Я.,  

Крупка А.І. 

 

 

 

Лисак М.Р 

 

 

 

 

 

Полиняк О.Т. 

 

 

 

Вергун Т.С. 

1.1.7.  Скласти і затвердити: 

-графік контролю за проведенням 

виховних заходів у коледжі;  

-графік чергування викладачів, 

студентських та учнівських груп;  

-графік проведення Тижнів 

циклових комісій. 

Вересень Вергун Т.С., Полиняк 

О.Т., БаранО.М., 

голови   циклових 

комісій 

1.1.8.  Профорієнтаційна робота : 

- «День відкритих  дверей» 

(виставки, зустрічі, бесіди, 

екскурсії);                     

 -профорієнтаційні виїзди в 

навчальні заклади області;                                        

- залучення молоді до участі в акції 

«Знайди собі заміну». 

Впродовж 

року 

        Баран О.М., 

завідуючі 

відділеннями, 

викладачі, 

працівники, 

куратори та класні 

керівники 

навчальних груп. 

1.1.9.  Засідання Ради з виховної роботи.   Вергун Т.С., 

навчальна частина. 

1.1.10.  Організація роботи із забезпечення 

чистоти та благоустрою на 

території коледжу, закріплення за 

групами території, організація 

чергування студентів в навчальних 

аудиторіях. 

Постійно Баран О.М.,    

Гривнак І.В. 



 1.2. Адаптація студентів нового набору 

 Основні завдання: 

допомога студентам нового набору правильно оцінити свої сили, 

виробити бажання застосовувати їх з максимальною віддачею, швидше 

адаптуватися до умов навчання у коледжі в умовах воєнного стану; 

прищеплення любові та поваги до обраної професії; допомога студентам 

нового набору піднятися на вищий рівень освіченості і загальної 

культури, професійної кваліфікації та громадської активності; 

формування у молоді почуття гордості за свою країну, навчальний 

заклад. 

1.2.1.  Поселення в гуртожитки  студентів 

нового набору. 

29.08-

02.09.2022  

Завідувач 

гуртожитками, 

вихователь. 

1.2.2.  Проведення урочистостей з нагоди 

Дня знань. 

02.09.22 Вергун Т.С., художні 

керівники, 

куратори, класні 

керівники груп. 

1.2.3.  Проведення першої лекції для 

студентів та учнів нового набору та 

старших курсів, присвяченої 

мужності захисників України в 

протистоянні російській агресії: 

«Ми українці- честь і слава 

незламним». 

01-02.09. 22 Полиняк О.Т.,  

Москва Л.М., 

куратори, класні 

керівники  

навчальних груп. 

1.2.4.  Проведення посвяти в студенти та 

першовересневі спілкування зі 

студентами, учнями, батьками, 

наставників груп та адміністрації 

коледжу. 

 

02.09.22 

Вергун Т.С., 

художні керівники,  

завідувачі 

відділеннями, 

куратори та класні 

керівники 

навчальних груп. 

 

1.2.5.  Проведення зборів в групах та 

бесід про Статут навчального 

закладу, історію коледжу, традиції 

та правила внутрішнього  

розпорядку. 

Вересень Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп.   

 

1.2.6.  Проведення фотосесій в групах.  

Початок ведення літопису 

навчальних груп. 

Вересень Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп   

1- го курсу. 

1.2.7.  Проведення для студентів та учнів 

нового набору екскурсій 

визначними історичними місцями з 

метою ознайомлення з пам’ятками 

історії та культури рідного краю. 

Вересень  Викладачі предмету 

«Мистецтво», 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп   



1- го курсу. 

1.2.8.  Проведення анкетування серед 

студентів та учнів з метою 

виявлення їх творчих здібностей, 

діагностики темпераменту, 

тривожності, агресивності, оцінки 

рівня особистості, світогляду та 

діагностування вихованості 

студентів, рівня розвитку їх 

пізнавальних інтересів, виявлення 

лідерських якостей. 

Вересень  Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп   

1- го курсу, 

практичний 

психолог, соціальний 

педагог, 

координатор 

студентського 

самоврядування. 

1.2.9.  Вступ до спеціальності. Тематичні 

бесіди: «Світ обраної мною 

професії» (знайомство з 

кваліфікаційними 

характеристиками). 

Вересень  Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп   

1- го курсу, викладачі 

спецдисциплін. 

1.2.10.  Проведення зустрічі 

першокурсників з адміністрацією 

навчального закладу.  

20.09.22 Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп   

1- го курсу, 

адміністрація, 

завідуючі 

відділеннями. 

1.2.11.  Проведення виборів активу 

навчальних груп. 

До 08.09.22 Куратори, класні 

керівники 

 навчальних груп. 

1.2.12.  Початок ведення фотолітопису 

груп. 

Вересень Куратори, класні 

керівники навчальни

х груп 

1- го курсу. 

1.2.13.  Проведення бесід: 

«Особливості навчання за 

змішаною формою. Дистанційне 

навчання як форма здобуття якісної 

освіти»; 

«Ознайомлення з історією міста 

Рогатина як засіб патріотичного 

виховання»;  

«Студентська сім’я: переваги, 

труднощі і перспективи»; 

«Режим студента. Правила 

поведінки в у коледжі»; 

 «Як організувати свою роботу на 

лекції?»;  

«Як правильно готуватися до 

практичних і семінарських 

 

Вересень 

 

 

 

 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп   

1- го курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



занять?»; 

«Як організувати самостійну 

навчальну діяльність?». 

Акція «Книга» (ознайомлення з 

правилами користування 

бібліотекою і роботи в читальній 

залі).  

 

 

 

Бібліотекар. 

1.2.14.  Провести збори мешканців 

гуртожитків з метою ознайомлення 

студентів та учнів нового набору з 

правилами проживання в 

гуртожитках, з їхніми правами та 

обов’язками. 

01.-03. 

09.22 

Вихователь, 

завідувач 

гуртожитку, 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

1.2.15.  Проведення конкурсу «Креативний 

урожай». Творча презентація 

професії (по відділеннях). 

27.09.22 Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

1.2.16.  Студентська конференція. 

Засідання студентської ради 

коледжу. 

22.09.22 Вергун Т.С., Котик 

Ю.Р. 

1.2.17.  Кастинг серед першокурсників 

«Таланти твої, Україно». 

28.09.22 Вергун Т.С., 

куратори, класні 

керівники груп 

першого курсу, 

керівники гуртків 

художньої творчості. 

 

 1.3. Забезпечення умов самореалізації особистості  відповідно до її 

здібностей, суспільних та власних інтересів. 

 Основні завдання: 

формування навичок самоврядування, соціальної активності і 

соціальної відповідальності; 

підвищення успішності і навчальної дисципліни. 

1.3.1.  Проведення звітно-виборних зборів 

в навчальних групах. 

До 06.09.22 Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

1.3.2.  Ознайомлення студентів 1-х курсів 

з Положенням про органи 

студентського самоврядування 

коледжу. 

До 14.09.22 Вергун Т.С., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп   

1- го курсу.  

1.3.3.   Вибори студентської ради 

коледжу. 

До 21.09.22 Вергун Т.С., 

Котик Ю.Р. 

1.3.4.  Організація і проведення зборів 

студентів з питань профілактики 

відхилень у поведінці та 

покращення успішності. 

Впродовж 

року 

Заввідділеннями, 

голови ЦК, 

куратори, класні 

керівники 



навчальних груп, 

голова старостату, 

голова студради. 

1.3.5.  Проведення засідання ради 

профілактики правопорушень. 

Щокварталу Добровлянська Н.В. 

1.3.6.  Проведення засідань старостату 

коледжу, студентської ради та 

студентського профкому. 

Щомісяця Полиняк О.Т., 

Котик Ю.Р., 

Благий Р.С. 

1.3.7.  Проведення звітно-виборних зборів 

студентських рад гуртожитків. 

 

До 08.09.22 Вергун Т.С., 

вихователь. 

1.3.8.  Проведення оперативних нарад, 

засідань методичного об’єднання 

кураторів та класних керівників 

навчальних груп. 

Щомісяця  Вергун Т.С.,  

Полиняк О.Т. 

1.3.9.  Проведення психолого-

педагогічних годин: 

 - «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». 

Впродовж 

року 

Добровлянська Н.В., 

Котик Ю.Р. 

1.3.10.  Участь студентського активу у 

засіданнях педагогічної ради,  

стипендіальної комісії, старостату 

коледжу, старостатів відділень, 

студентської ради коледжу, 

методичного об’єднання кураторів 

та класних керівників. 

Щомісяця Голови старостатів, 

студентської ради. 

1.3.11.  Організація зустрічей студентів та 

учнів з представниками влади, 

громадських, молодіжних 

організацій та працівниками 

ЦССДСМ, служби у справах дітей 

Рогатинської міської ради. 

Щоквар- 

тально 

Вергун Т.С., 

Котик Ю.Р. 

1.3.12.  Участь колективів художньої 

самодіяльності у фестивалях, 

конкурсах, святах, виховних 

заходах. 

Впродовж 

року 

Вергун Т.С., 

 керівники гуртків. 

1.3.13.  Участь у конкурсі науково-

технічної творчості. 

Травень Баран О.М., 

Полиняк О.Т., 



куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

1.3.14.  Організація діяльності 

волонтерської служби коледжу. 

Впродовж 

року 
 

Вергун Т.С., 

Котик Ю.Р. 

 

1.3.15.  Проведення конкурсу «Кращий 

студент року». 

Березень-

травень 

Полиняк О.Т., 

Котик Ю.Р. 

1.3.16.  Формування готовності до 

майбутньої трудової діяльності: 

 науково-практичні 

конференції; 

 зустрічі з представниками 

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, 

роботодавцями, 

випускниками; 

 екскурсії на підприємства, 

селянсько-фермерські 

господарства; 

 співпраця із СБП; 

 тематичні бесіди, лекції, 

презентації; 

 анкетування. 

Впродовж 

року 
 

Вергун Т.С., 

Баран О.М., 

завідуючі 

відділеннями, 

голови ЦК, 

Полиняк О.Т., 

голови ЦК, 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп.  

 

 

1.3.17.  Години психолога та соціального 

педагога в навчальних групах. 

Впродовж 

року 

Добровлянська Н.В., 

Котик Ю.Р. 

 1.4. Робота з батьками 

 Основне завдання: 

спільна цілеспрямована робота педагогічного колективу щодо 

залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі з метою 

ефективного вирішення навчально-виховних завдань. 

1.4.1.  Ознайомлення з умовами 

проживання та сімейним станом 

студентів. Формування соціальних 

паспортів груп та соціального 

паспорта коледжу. 

До 16-

26.09.22 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

Котик Ю.Р. 

1.4.2.   Індивідуальні бесіди з батьками 

для  виявлення особливостей у 

поведінці або стані здоров’я дітей, 

корекції успішності. 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

практичний 

психолог, соціальний 

педагог. 

1.4.3.  Загальні збори студентів  та учнів 

(мешканців гуртожитків) за участю 

батьків. 

Двічі на рік Вихователь, 

завідувач 

гуртожитками. 

1.4.4.  Відвідування студентів, які 

проживають на приватних 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 



квартирах. навчальних груп. 

1.4.5.  Індивідуальна робота з родинами 

студентів та учнів із числа 

внутрішньо переміщених осіб. 

Впродовж 

року 

Практичний 

психолог, соціальний 

педагог, 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

1.4.6.  Індивідуальна робота з родинами 

студентів та учнів, які опинилися в 

складних життєвих обставинах. 

Впродовж 

року 

Практичний 

психолог, соціальний 

педагог, 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

1.4.7.  Інформування батьків про 

результати навчальних досягнень 

та дисципліни. 

Кожного 

семетру 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

1.4.8.  Організація і проведення 

загальноколеджних батьківських 

зборів  (за окремим планом). 

 

Двічі на рік Вергун Т.С., 

заввідділеннями, 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

1.4.9.  Організація та проведення 

батьківських зборів у групах. 

  Листопад- 

травень 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

 

 

 2.ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ 

 2.1. Національно-патріотичне виховання  

Основні завдання: 

-формування національної свідомості у студентів та учнів, 

відповідальності за долю України, готовності стати на захист Вітчизни;                                                                                                                   

- 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, природних ресурсів, історичної пам’яті, 

мови, культури, традицій тощо;                                                                                      

-забезпечення морально-політичної і практичної підготовки молоді до 

захисту неньки-України. 

2.1.1.  Проводити заходи з формування 

любові до рідної землі, людської 

 

 

Вергун Т.С., 

Полиняк О.Т., 



гідності, національної свідомості, 

кращих якостей людини, готовності 

до трудового та сімейного життя. 

Впродовж 

року  

Котик Ю.Р., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.1.2.  Ознайомлення студентів-

першокурсників з історією 

коледжу, міста та області. 

Вересень  Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.1.3.  Проведення годин спілкування, 

фізкультурно-патріотичних заходів 

«Козацькі забави» до Дня 

захисника України та Дня 

українського козацтва. 

13.10.2022 Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

Маньків Б.В., 

викладачі 

фізвиховання. 

 

2.1.4.  Організація зустрічей з 

волонтерами, учасниками 

антитерористичної операції (далі – 

АТО), операції об’єднаних сил 

(далі – ООС) та війни, яку 

разв’язала і веде проти України 

російська федерація. 

В рамках проєкту «Місце шани та 

вдячності» облаштування 

інформаційного стенду, Алеї 

Слави, присвячених бойовим 

подвигам Захисників та Захисниць 

України, що брали та беруть участь 

в російсько-українській війні. 

Впродовж 

року 

Вергун Т.С., Благий 

Р.С., Котик Ю.Р., 

Маньків Б.В., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

бібліотекар. 

Москва Л.Р., 

Полиняк О.Т. 

 

2.1.5.  Організація та проведення 

виховних годин в групах щодо 

відзначення видатних дат та 

вшанування видатних постатей 

України (згідно з календарем 

знаменних дат). 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.1.6.  Провести тематичну першу лекцію 

2022/2023 навчального року згідно 

з рекомендаціями МОН України. 

01-

02.09.2022 

Вергун Т.С., 

Москва Л.Р., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.1.7.  Організувати інформаційні 

виставки до державних свят та 

пам’ятних історичних дат. 

Впродовж 

року 

Бібліотекар. 

2.1.8.  Провести виховні години в групах з 

вшанування пам’яті бійців, 

загиблих під час російсько-

української війни, тематичні бесіди 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 



про героїчні вчинки 

співвітчизників, які виступили на 

захист незалежності та 

територіальної цілісності України. 

2.1.9.  Організувати виховні години в 

групах до Шевченківських днів. 

Березень Циклова комісія 

мови та літератури, 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.1.10.  Провести мітинг-реквієм до Дня 

Героїв Небесної Сотні. 

Лютий Вергун Т.С., 

 Добровлянська Н.В. 

 

2.1.11.  Приділяти значну увагу вивченню 

історії Збройних Сил України, 

демонструвати приклади доблесті 

та честі захисників держави.  

Впродовж 

року 

Москва Л.Р., 

Маньків Б.В., 

Мельниченко Г.Б. 

2.1.12.  Переглядати і обговорювати 

патріотично спрямовані фільми, 

відеоролики та презентації. 

Впродовж 

року 

Викладачі суспільних 

дисциплін, куратори, 

класні керівники 

навчальних груп. 

2.1.13.  Провести виховні години в групах 

до Дня Гідності та Свободи. 

21листопад

а 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.1.14.  Провести виховні години в групах 

до Дня пам’яті жертв Голодомору 

1932-1933 рр. та взяти участь у 

міських заходах. 

листопад Вергун Т.С., 

Полиняк О.Т., 

бібліотекар, 

 куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.1.15.  Провести заходи, присвячені 

героїчним подвигам українських 

воїнів, боротьбі за територіальну 

цілісність і незалежність України: 

- до Дня захисників України та 

Українського козацтва;  

- до Дня пам’яті Героїв Крут;  

- до Дня українського добровольця. 

 

 

 

 

13.10.2022 

 

29.01.2023 

14.03.2023 

Вергун Т.С. 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.1.16.  Організувати зустрічі з воїнами 

різного роду військ. 

Впродовж 

року 

Маньків Б.В., 

бібліотека, куратори, 

класні керівники 

навчальних груп. 

2.1.17.  Провести анкетування студентів та 

учнів з метою визначення рівня 

обізнаності з проблеми тероризму 

та екстремістської діяльності. 

Жовтень-

листопад 

2022 

Маньків Б., Котик 

Ю.Р. 

2.1.18.  Відзначити історичні дати нашої За  Бібліотекар, 



держави з метою виховання у 

молоді поваги до духовної 

спадщини народу. 

календарем 

історичних 

дат 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.1.19.  Підготувати і провести в групах 

виховні години до Дня української 

писемності та мови. 

 

Листопад 

2022 

Притика Л.Я., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.1.20.  Організувати та провести виховні 

години до 103-річниці ЗУНР. 

Листопад 

2022 

Москва Л.Р. 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.1.21.  Проводити зі студентами історико-

краєзнавчі екскурсії музеями м. 

Рогатина. 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники груп, 

викладачі суспільних 

дисциплін 

2.1.22.  Провести виховні години в групах 

до Міжнародного Дня рідної мови. 

Лютий 2023 Притика Л.Я., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.1.23.  Переглянути відеофільми на 

військово-патріотичну тематику. 

Впродовж 

року 

Москва Л.Р., 

викладачі суспільних 

дисциплін. 

2.1.24.  Вивчати героїчну історію 

українського народу, його культуру 

та традиці. 

Впродовж 

року 

Викладачі суспільних 

дисциплін, 

2.1.25.  Провести виховні години до Дня 

Пам’яті та Примирення і Дня 

Перемоги над нацизмом у другій 

світовій війні.      

Травень 

2023 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.1.26.  Відзначення Дня Європи. Травень 

2023 

Вергун Т.С., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.1.27.  Реалізація виховних проєктів:  

- поезія та пісня, народжені війною; 

 - рушник єдності; 

 - історія однієї вишиванки. 

Впродовж 

року 

Вергун Т.С., 

Притика Л.Я., 

Москва Л.Р., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

керівники гуртків. 

2.1.28.  Проведення місячника бібліотеки: 

«Виховуємо громадянина – 

патріота України». 

Жовтень Бібліотека, куратори, 

класні керівники 

навчальних груп. 

2.1.29.  Виконання Гімну України та 

вшанування хвилиною мовчання 

жертв російсько-української війни.  

Щоденно 

9.00 год. 

Студенти, учні, 

дирекція, викладачі, 

працівники коледжу. 



2.1.30.  Конкурс плакатів, стінгазет, 

фотосвітлин за окремими 

тематичними напрямками. 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.1.31.  Зустрічі з місцевою творчою 

інтелігенцією, поетами, 

письменниками та громадськими 

діячами. 

Впродовж 

року 

Бібліотека, 

студентське 

самоврядування.  

2.1.32.  Парад української вишиванки. Травень Студентська рада, 

студпрофком 

коледжу, куратори, 

класні керівники 

навчальних груп. 

2.1.33.  Тематичні інформаційні години. 

 

Щовівторка Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь, 

бібліотекар. 

 2.2. Морально-правове виховання 

 Основні завдання: 

- прищеплення поваги до прав та свобод людини і громадянина;  

- виховання поваги до Конституції, законів України, державних 

символів України;                                                                                                  

формування правової і політичної грамотності студента;  

- розвиток відповідальності і самостійності;                                        

спонукання студентів до активної протидії правопорушенням, 

антигромадській позиції ; 

- реалізація заходів, спрямованих на попередження злочинності; 

- формування позитивної мотивації. 

2.21 Провести виховні години  щодо 

протидії хабарництву, 

зловживанням і корупції в закладах 

освіти. 

Впродовж 

року 

Нагірна Л.Б., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.2.2 Провести тематичні лекції при  

вивченні предметів (дисциплін): 

«Історія України», «Основи 

правознавства», «Філософія», 

спрямовані на отримання знань про 

роль Основного Закону в 

українському державотворенні. 

Згідно 

навчальних 

програм 

Викладачі суспільних 

дисциплін. 

2.2.3 Провести цикл бесід на теми 

морально-правового виховання, 

питань попередження 

правопорушень та злочинності 

серед студентів та учнів, зустрічі з 

представниками правоохоронних 

органів. 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків, 

бібліотекар. 



2.2.4 Вести облік студентів, схильних до 

правопорушень та до пропусків 

занять без поважних причин. 

Постійно Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

Добровлянська Н.В., 

Котик Ю.Р.,  

2.2.5 Участь студентів коледжу у 

засіданнях органів студентського 

самоврядування коледжу. 

Впродовж 

року 

Члени студентського 

самоврядування 

коледжу. 

2.2.6 Розміщення нормативних 

документів з виховної роботи на 

сайті коледжу. 

Постійно Вергун Т.С., 

Полиняк О.Т. 

2.2.7 Ознайомити студентів нового 

набору з діючими правилами 

проживання у гуртожитку та 

правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. 

До 

09.09.2022 

Вихователь 

гуртожитків, 

завідувач 

гуртожитками. 

2.2.8 Провести загальні збори мешканців 

гуртожитків та обрати органи 

студентського самоврядування. 

До 

20.09.2022 

Вихователь 

гуртожитків, 

завідувач 

гуртожитками. 

2.2.9 Проводити засідання комісії з 

профілактики правопорушень з 

метою запобігання девіантній 

поведінці, антисоціальним явищам, 

профілактики правопорушень серед 

студентів; запобігання негативного 

впливу інформації, яка містить 

елементи жорстокості, насильства, 

порнографії, пропаганди 

тютюнопаління, наркоманії, 

пияцтва, асоціальної поведінки (за 

окремим планом). 

Впродовж 

року 

Добровлянська Н.В. 

2.2.10 З профілактичною метою 

організовувати зустрічі здобувачів 

освіти з працівниками 

правоохоронних органів, 

прокуратури, медичних та 

культурних закладів району. 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків. 

2.2.11 Провести Місячник правових знань 

(за окремим планом). 

Грудень Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

Нагірна Л.Б. 

2.2.12 Проводити виховні години в групах 

з профілактики поширення 

ксенофобських і расистських 

проявів серед студентсько-

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 



учнівської молоді. 

2.2.13 Проводити оперативні наради з 

учасниками виховного процесу. 

Проводити методичні об’єднання 

кураторів та класних керівників 

груп (за окремим планом). 

 Щомісяця 

 

Вергун Т.С., 

Полиняк О.Т. 

 

2.2.14 Систематично проводити 

індивідуально-профілактичну 

роботу зі студентами та учнями з 

числа дітей - сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та здобувачами освіти, 

що потребують психологічного та 

адміністративного захисту 

(вимушені переселенці зі Сходу та 

учасники бойових дій, діти 

учасників бойових дій та ін.). 

Впродовж 

року 

Добровлянська Н.В., 

Котик Ю.Р., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.2.15 Проводити виховні години в 

групах, спрямовані на 

профілактику булінгу, мобінгу, 

торгівлі людьми (за окремим 

планом). 

Впродовж 

року 

Добровлянська Н.В., 

Котик Ю.Р., 

куратори, класні 

керівники груп. 

2.2.16 Провести бесіди та правовиховні 

години з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав. 

Лютий 2023 Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.2.17 Інформувати студентів та учнів про 

стягнення за адміністративні 

порушення. 

Впродовж 

року 

Старостат, 

студентська рада. 

2.2.18 Організувати постійно діючу 

виставку правової літератури. 

Впродовж 

року 

Бібліотекар. 

2.2.19 Проводити рейди - перевірки 

санітарного стану, дотримання 

правил розпорядку проживання у 

гуртожитках. 

Впродовж 

року 

Вихователь, 

студентські ради 

гуртожитків. 

2.2.20 Проводити засідання ради з 

профілактики правопорушень.  

Щокварталь

но 

Добровлянська Н.В., 

Котик Ю.Р. 

 

2.2.21 Правовий лекторій.  

 

Грудень Вергун Т.С., 

Нагірна Л.Б. 

2.2.22 Бесіди з питань морально-

правового виховання (за окремим 

планом). 
  
 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків, Нагірна 

Л.Б. 



2.2.23 Бесіди з питань духовності (за 

окремим планом). 

 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків. 

2.2.24 Години духовного спілкування,  

духовні реколекції за участю 

священиків. 

 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків. 

 

2.2.25 Студентські благодійні акції.  

 

 

Волонтерська діяльність. 

 

Впродовж 

року 

Старостат, 

студентська рада 

коледжу. 

Волонтерська     

служба. 

 

2.2.26 Робота пункту наркологічного 

контролю. 

Впродовж 

року 

Добровлянська Н.В., 

Нікітенко В.М. 

2.2.27 Проведення тематичних 

тренінгових занять. 

Впродовж 

року 

Добровлянська Н.В., 

Котик Ю.Р. 

 

 

 2.3. Художньо-естетичне виховання 

 Основні завдання: 

 виховання у молоді естетичних поглядів, культури поведінки; 

 вироблення умінь власноручно примножувати культурно-

мистецьке надбання народу, відчувати й відтворювати прекрасне у 

повсякденному житті; 

 формувати у студентів та учнів естетичні погляди, смаки, що 

ґрунтуються на українських народних традиціях та найкращих 

надбаннях світової культури. 

2.3.1.  Проведення організаційної роботи 

щодо популяризації діяльності 

предметних гуртків, гуртків 

художньої творчості , клубів за 

інтересами, секцій. 

Впродовж 

року 
Вергун Т.С., 

студентська рада, 

студентський 

профком.  

2.3.2.  Здійснення контролю за зайнятістю 

студентсько-учнівської молоді в 

поза навчальний час. 

Впродовж 

року 

Вергун Т.С., 

Полиняк О.Т., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

Добровлянська Н.В., 

художні керівники, 

голови ЦК. 

 



2.3.3.  
Провести традиційні 

загальноколеджні заходи: 

 День знань, урочистості з нагоди 

Першовересня; 

 Конкурс «Креативний урожай»; 

 Кастинг «Таланти твої, 

Україно»; 

 День бібліотек; 

 День педагогічного працівника; 

 День української писемності та 

мови 

 День працівника с/г; 

 День студента; 

 Свято Миколая, Новий рік та 

Різдво Христове; 

 День закоханих; 

 Шевченківське свято; 

 Літературні читання в рамках 

шевченківських днів; 

 Чорний біль України; 

 День Матері; 

 День вишиванки; 

 Свято вручення дипломів. 

 

Вересень 

 

 

 

 

Жовтень 

Листопад 

 

 

Грудень 

 

 

 

    Лютий 

 

Березень 

 

     

 

    Квітень 

 

    Травень 

Червень 

 

Вергун Т.С., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

Добровлянська Н.В., 

художні керівники. 

 

 

 

 

Голови ЦК 

 

 

 

      

  

 

     

Бібліотекар, 

студентська рада. 

 

2.3.4.  
 Огляди – конкурси, фестивалі: 

 Читців; 

 Солістів – вокалістів; 

 Знавців народних традицій та 

обрядів; 

 Аматорського мистецтва ; 

 Фестивалі «Софіївські зорі », 

«Бурштинове намисто». 

Впродовж   

року 

   

Вергун Т.С., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

керівники гуртків. 

 

 

 

2.3.5.  
Підготувати і провести фотоквест: 

«Миттєвості студентського життя». Листопад 
Студентська рада, 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків. 

2.3.6.  
 Організовувати змістовно - 

культурне студентське дозвілля 

молоді: дискотеки, 

загальноколеджні вечори 

відпочинку, туристичні походи. 

Впродовж 

року 

Студентська рада, 

студпрофком 

коледжу, художні 

керівники. 



2.3.7.   Організувати вечори відпочинку в 

гуртожитках. 

Впродовж 

року 

Вихователь, 

студентські ради 

гуртожитків. 

2.3.8.   Вечори, конкурси, вікторини в 

рамках проведення тижнів 

циклових комісій (за планом 

роботи циклових комісій). 

Впродовж 

року 

Голови ЦК. 

2.3.9.  Тематичні бесіди (за окремим 

планом). 

 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків. 

2.3.10.  Екскурсії в музеї: Угрина 

Безгрішного, Романа Шухевича, 

«Опілля» .  

Вересень- 

листопад 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп.  

2.3.11.  Проводити тематичні відео лекторії 

(за окремим планом). 

Впродовж 

року 

Полиняк О.Т., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

бібліотекар. 

2.3.12.  Тематичні заходи за планами 

роботи  циклових комісій. 

Впродовж 

року 

Голови ЦК. 

2.3.13.  Тематичні виставки літератури 

відповідно до календаря знаменних 

та пам’ятних дат. 

 

 

        Бібліотекар, 

вихователь. 

2.3.14.  Тижні: 

 Адаптації першокурсників; 

 Духовності; 

 

 Мови та літератури; 

 

 Національно-патріотичного 

виховання; 

           Правовової освіти; 

 Звичаїв та традицій; 

 Любові та поваги до 

ближнього; 

 Пам’яті; 

 Берегині роду; 

 Кобзаря; 

 Екології; 

 Циклових комісій. 

 

 

Вересень 

 

Жовтень 

 

Листопад 

 

Грудень  

 

 

Лютий 

 

Березень  

    

     

 Квітень 

 

 

Вергун Т.С., 

заввідділеннями, 

голови ЦК, 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

художні керівники. 

 

2.3.15.  Випуск інформаційного видання 

«Студентський вісник». 

Впродовж 

року 

Прес-центр, 

Притика Л.Я. 



2.3.16.  Організаційна робота з формування 

художньо-естетичних смаків 

студента, учня через призму 

власних творчих захоплень. 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків,  

викладачі,  художні 

керівники, 

працівники коледжу. 

 2.4 Морально-етичне виховання 

Основні завдання:                                                                                                                                     

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. 

        2.4.1 Вивчати на заняттях морально-

етичні проблеми, обговорювати 

етичні проблем у студентсько-

учнівських групах, гуртожитках. 

Протягом 

року 

Куратори, класні 

керівники навчальних 

груп, вихователь 

гуртожитків. 
 

2.4.2 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, класні 

керівники навчальних 

груп, вихователь 

гуртожитків. 

2.4.3 Проводити «круглі столи» та ділові 

ігри з питань етики ділового 

спілкування та етикету. 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків. 

2.4.4 Проводити комплекс виховних 

заходів, спрямованих на формування 

культури поведінки студентів та 

учнів, почуття власної гідності, 

честі, дисципліни. 

Впродовж 

року 

Вихователь,куратори, 

класні керівники 

навчальних груп. 

2.4.5 Проводити анкетування та 

співбесіди студентів з практичним 

психологом та соціальним 

педагогом коледжу 

Впродовж 

року 

Добровлянська Н.В., 

Котик Ю.Р. 

2.4.6 Організувати перегляд відеофільмів 

на теми моралі, етики та естетики. 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 



гуртожитків. 

2.4.7 Залучати студентів до 

волонтерського руху, встановлення 

контактів з громадськими 

організаціями міста, зі службою 

соціального захисту територіальної 

громади. 

Впродовж 

року 

Студентська рада 

коледжу, куратори, 

класні керівники груп, 

соціальний педагог. 

2.4.8 Співпрацювати з міським Центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Впродовж 

року 

Вергун Т.С.,  

Котик Ю.Р. 

2.4.9 Проводити виховні години в групах 

до Міжнародного дня людей 

похилого віку (відвідувати 

ветеранів-викладачів, надавати 

допомогу, брати участь у міських 

заходах). 

Протягом 

року 

Куратори, класні 

керівники навчальних 

груп. 

 2.5. Трудове виховання 

 Основні завдання: 

 формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря, 

що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною 

майстерністю; 

 розвиток потреби в творчій праці; 

 прищеплення любові до обраної професії. 

2.4.1.  Формувати у студентів 

працелюбність, риси умілого 

господаря, що володіє 

відповідними навичками та 

вміннями, професійної 

майстерністю на основі сучасних 

знань про ринкову економіку. 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники груп, 

Вихователь 

гуртожитків. 

2.4.2.  Організовувати в коледжі та брати 

участь у міських та районних 

акціях з благоустрою територій.  

 

Впродовж 

року 

Гривнак І.В., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.4.3.  Закріпити за групами навчальні 

аудиторії, прилеглі території, 

забезпечувати їх належний 

санітарний стан.  

До 01.09.21 Гривнак І.В., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.4.4.  Проводити семінари, інструктажі з 

техніки безпеки та охороні праці 

серед учасників навчально-

виховного процесу. 

Впродовж 

року 

Інженер з ТБ, 

зав. відділеннями, 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків. 



2.4.5.  Організовувати заняття у гуртках 

технічної творчості та предметних 

гуртках. 

Впродовж 

року 

Керівники гуртків. 

2.4.6.  Проведення предметних тижнів. Впродовж 

року 

Голови ЦК, 

викладачі. 

 

2.4.7.  Підведення підсумків проходження 

виробничої практики. 

За окремим 

планом 

Баран О.М., зав. 

відділеннями, голови 

ЦК. 

2.4.8.  Проведення конкурсів: «Кращий за 

професією», «Кращий знавець 

предмета», «Кращий студент 

року». 

Впродовж 

року 

Вергун Т.С. ,  

Полиняк О.Т., 

Котик Ю.Р., 

         голови ЦК, 

викладачі. 

2.4.9.  Екскурсії на підприємства, у 

фермерські господарства, на 

виставки сільськогосподарської 

техніки. 

Впродовж 

року 

Викладачі 

спецдисциплін, 

куратори, класні 

керівники груп, 

вихователь 

гуртожитків. 

2.4.10.  Тематичні виховні години в групах. 

 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

 2.5. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

 Основні завдання: 

 утвердження здорового способу життя  як невід’ємного елемента 

загальної культури особистості; 

 забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона й зміцнення 

її фізичного, психічного та духовного здоров’я. 

2.5.1.  Ознайомити студентів зі 

змістом Закону України 

«Про фізичну культуру і 

спорт», іншими 

законодавчими та 

нормативними актами, які 

стосуються формування 

здорового способу життя. 

Вересень Викладачі фізичного 

виховання, 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків. 

2.5.2.  Популяризувати гурткову 

роботу та активно залучати 

студентів до спортивних 

секцій, організувати їх 

заняття (за окремим 

планом). 

Впродовж року Викладачі фізичного 

виховання. 

2.5.3.  Проводити профілактичні 

заходи щодо протидії 

захворювання на 

Постійно Нікітенко В.І., 

куратори, класні 

керівники 



короновірус. Вести 

роз’яснювальну роботу 

щодо необхідності 

щеплення та дотримання 

санітарно-гігієнічних норм. 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків. 

2.5.4.  Проводити інформаційно-

просвітницьку роботу щодо 

профілактики 

тютюнопаління, вживання 

алкогольних та 

наркотичних засобів серед 

молоді.  

 

Впродовж року Вергун Т.С., 

Добровлянська Н.В., 

Нікітенко В.І., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

2.5.5.  Провести формування 

медичних груп. 

До 30.09.21 Нікітенко В.І. 

2.5.6.  Участь спортивних команд 

коледжу в коледжних, 

міських, районних і 

обласних змаганнях. 

Впродовж року Викладачі фізичного 

виховання. 

2.5.7.  Проводити тематичні 

бесіди з питань 

правильного здорового 

харчування, уникнення 

простудних та інфекційних 

захворювань,боротьби 

проти СНІДу, загартування 

тощо (за окремим планом). 

Впродовж року Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків, 

Нікітенко В.І. 

2.5.8.  Проводити лекції-тренінги 

з надання першої медичної 

допомоги. 

Впродовж року Мельниченко Г.Б., 

Нікітенко В.І. 

2.5.9.  Проведення змагань з 

військово-прикладних видів 

спорту 

Квітень Маньків Б.В. 

2.5.10.  Провести санітарно-

гігієнічне навчання для 

студентів груп нового 

набору на теми: 

 -« Венеричні захворювання 

та гігієна статевого життя»;  

- «Особиста гігієна»;  

- «Про фізичне 

тренування»;  

- «Режим праці і 

відпочинку». 

Впродовж року Нікітенко В.І. 

Нитчин М.Т., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків. 



2.5.11.  Перегляд тематичних 

відеофільмів (за окремим 

планом). 

Впродовж року Вергун Т.С., 

Добровлянська Н.В., 

Котик Ю.Р., 

студентська рада 

коледжу. 

2.5.12.  Профілактична та 

роз’яснювальна робота 

серед студентів та учнів 

про шкідливість паління та 

вживання психоактивних 

речовин. 

Впродовж року Добровлянська Н.В., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків, 

бібліотекар. 

2.5.13.  Забезпечити атмосферу 

здорового способу життя у 

навчальному закладі з 

метою попередження 

булінгу та суїцидальних 

проявів. Звертати увагу на 

стан здоров’я та настрій 

студентів. . 

Впродовж року Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь, завідувач 

гуртожитками, 

Добровлянська Н.В., 

Котик Ю.Р., 

Нікітенко В.І. 

2.5.14.  Провести Години здоров’я 

до Всесвітнього Дня 

здоров’я, Всеукраїнського 

Дня здоров’я та спорту. 

Квітень Викладачі фізичного 

виховання. 

2.5.15. Ф Провести 

загальноколеджне 

спортивне свято. 

Травень Викладачі фізичного 

виховання. 

2.5.16.  Проводити інформаційно-

освітні заходи, 

психологічні тренінги з 

метою формування у 

молоді здорового способу 

життя. 

Впродовж року Добровлянська Н.В., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків, 

бібліотекар, 

студентська рада 

коледжу, студради 

гуртожитків. 

2.5.17.  Проводити зустрічі з 

медичними працівниками, 

представниками соціальних 

служб району. 

Впродовж року Вергун Т.С., 

Нікітенко В. І. 

2.5.18.  Тематичні виставки (за 

окремим планом). 

 

Листопад 

Березень 

Бібліотекар, 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 



гуртожитків. 

 

 

 2.6. Екологічне виховання 

 Основні завдання: 

 виховання екологічної культури особистості; 

 розуміння необхідності гармонії відносин з природою, почуття 

відповідальності за неї як за національне багатство. 

2.6.1.  Ознайомлення з нормативними 

документами уряду України з 

питань екології . 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

викладачі. 

2.6.2.  Залучення студентів до озеленення 

та упорядкування території 

коледжу, міста та району, 

наведення чистоти та порядку. 

Акція «Посади дерево в алеї 

першокурсника». 

Впродовж 

року 

Студпрофком, 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків. 

2.6.3.  Організувати екскурсії студентів 

перших курсів до ботанічної 

пам'ятки природи 

загальнодержавного значення в 

Україні – Чортової гори, 

розташованої поблизу міста 

Рогатина у с. Пуків. 

Квітень-

травень 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

студентська рада, 

студентський 

профком. 

2.6.4.  Організувати екскурсії до 

Галицького національного 

природного парку (с. Крилос). (Під 

час онлайн навчання – віртуальне 

ознайомлення) 

Впродовж 

року 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

студентський 

профком, студрада. 

2.6.5.  Проводити заходи із засвоєння  

студентами та учнями норм 

екологічної культури та грамотної 

екологічної, моральної поведінки. 

Постійно Вихователь 

гуртожитків, 

завідувач 

гуртожитків. 

2.6.6.  Провести виховні години: - 

«Екологічне лихо, спричинене 

війною»;  

-з відзначення Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії 

на ЧАЕС« Час не притишив 

чорного болю…». 

Квітень Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків. 

2.6.7.  Тематичні бесіди, лекції, 

презентації, акції. 

Квітень  Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

викладачі, 



вихователь 

гуртожитків.  

2.6.8.  Провести участь у екологічних 

акціях, толоки з підготовки 

території до Великодніх свят. 

Квітень Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь, завідувач 

гуртожитків. 

2.6.9.  Книжкова виставка: «Екологія 

краю». 

 

Квітень Бібліотекар. 

 2.7. Сімейне та гендерне виховання 

 Основні завдання: 

підготовка студентів до сімейного життя, родинних відносин; 

залучення батьків до спільного виховання студентів; виховання у 

студентів загальнолюдських норм поведінки у стосунках юнаків та 

дівчат, якостей сім’янина 

2.7.1.  Ознайомлення молоді із 

законодавством про шлюб та сім’ю, 

з основами етики та психології 

сімейного життя. 

Впродовж 

року 

 

 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків. 

2.7.2.  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  

Полиняк О.Т., 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

практичний 

психолог, соціальний 

педагог. 

2.7.3.  Робота «Клубу молодої сім’ї». 

 

Впродовж 

року 

Добровлянська Н.В., 

вихователь 

гуртожитків. 

2.7.4.  Надання консультативної допомоги 

молодим сім’ям. 

Ведення обліку сімейних студентів 

та вагітних жінок серед студенток 

коледжу. 

Впродовж 

року 

Добровлянська Н.В., 

 

 

Нікітенко В.І. 

2.7.5.  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 

Заступник директора 

з виховної роботи, 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

практичний 

психолог. 



2.7.6.  Індивідуальна робота з батьками та 

опікунами пільгових категорій 

студентів, учнів. 

Впродовж 

року 

Заступник з виховної 

роботи, практичний 

психолог, соціальний 

педагог. 

2.7.7.  Зустрічі з лікарями: гінекологом, 

урологом, наркологом, 

психоневрологом. 

Перше 

півріччя 

Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків, 

Нікітенко В.І. 

2.7.8.  Перегляд тематичних відеофільмів 

до Дня сім’ї. 

Травень Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

вихователь 

гуртожитків, 

студентські ради. 

2.7.9.  Тематичні книжкові виставки. 

 

Впродовж   

року 

Бібліотекар, 

куратори, класні 

керівники 

навчальних груп. 

  

 

Заступник директора з виховної роботи                        Т.С. Вергун  

 

 

 

 

 


