


 

Головна мета позанавчальної діяльності та виховання студентської молоді 

- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного 

розвитку молоді у вільний від навчання час, підготовка студентів до життя в 

сучасних соціальних умовах при впровадженні якісно нових форм і методів 

організації позанавчальної діяльності та виховання, задоволення їхніх потреб 

шляхом залучення до різноманітних видів творчості.  

Важливий елемент усієї системи виховання у коледжі - національна ідея, 

яка відіграє роль об’єднуючого, консолідуючого чинника в суспільному розвитку, 

спрямованого на вироблення життєвої позиції молодої людини, становлення її як 

особистості, як громадянина держави. 

 

Завдання: 

- формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної 

землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту 

держави, готовності її захищати; 

- виховання правової  культури, поваги до державної символіки, знання та  

дотримання законів України; 

- створення сприятливої емоційно-моральної атмосфери, соціальної 

значущості й особистісної захищеності, що збагачує досвід 

безконфліктного спілкування; 

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, 

старших, культури та історії рідного народу; 

- формування мовної культури, оволодіння і спілкування українською мовою; 

- сприяння становленню активної позиції молоді щодо реалізації ідеалів і 

цінностей розвитку демократичного суспільства в Україні, Європі, світі; 

- утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, 

милосердя, патріотизму та інших доброчинностей; 

- прищеплення кращих рис української ментальності: працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги 

до жінки; 

- забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних та особистих інтересів через естетичне оформлення, 

чистоту, порядок в університетських приміщеннях, комп’ютеризацію 

навчально-виховного процесу; 

- формування творчої особистості та виховання почуття цивілізованого 

господаря й господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, 

підготовка студентів до життя в умовах ринкових відносин; 

- забезпечення розвитку естетичного сприйняття світу, творчої самореалізації, 

формування потреби у спілкуванні, створенні прекрасного; 

- вироблення екологічної культури людини, розуміння необхідності гармонії її 

відносин з природою; 

- створення та підтримка традицій коледжу; 

- спонукання студентів до активної протидії проявам аморальності, 

правопорушенням, бездуховності; 

-  прогнозування та спрямування змісту виховної роботи на реалізацію 

актуальних завдань національно-патріотичного виховання, збагачення 

його інноваційними технологіями, соціально цінним досвідом; 



- організація інформаційної та видавничої діяльності і питань виховання 

молоді, популяризація виховних заходів через засоби масової 

інформації, газету студентської ради «Студтайм», мережу Інтернет. 

 

Основні  напрями виховання: 

- національно-патріотичне та правове  

- моральне та естетико – художнє 

- здоровий спосіб життя та фізичне 

 

 

       Національно-патріотичне та правове виховання - формування 

національно-патріотичних почуттів означає вироблення високого ідеалу 

служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я 

процвітання української держави. Воно покликане формувати громадянина-

патріота, виробляти глибоке розуміння громадянського обов’язку, 

готовність у будь який час стати на захист Батьківщини, оволодівати 

військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного 

удосконалення, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки 

історії українського народу, його Збройних Сил. Правове виховання сприяє 

формуванню правової культури, прищепленню поваги до прав і свобод 

людини і громадянина, Конституції, державних символів (Герба, Прапора, 

Гімну); отриманню знань Законів України. 

 

     Моральне та естетико-художнє виховання - прищеплення і 

розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з 

моральними нормами, що діють у суспільстві. Опанування духовною 

культурою людства, нації, найближчого соціального оточення. Наслідування 

кращих моральних зв’язків своєї родини, українського народу, загальнолюдських 

моральних цінностей. 

Цілісний  процес виховання передбачає художньо - естетичну освіченість і 

вихованість особистості. Виховуючи у молоді естетичні погляди, смаки, які 

ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації, моральне та 

естетико-художнє виховання передбачає вироблення умінь власноручно 

примножувати прекрасне у повсякденному житті. 

 

Здоровий спосіб життя та фізичне виховання - утвердження здорового 

способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості. 

Повноцінний фізичний розвиток особистості, формування її фізичних 

здібностей зміцнення здоров’я, гармонія людини тіла і Духу, людини  і 

природи - основа фізичного виховання. 

 

 

 

   Основна мета планування виховної роботи - забезпечити науковий підхід 

до виховного процесу і таку його організацію, яка дозволить визначити 

оптимальні шляхи і способи педагогічного впливу на студентів. 

 

 



 

Систему планування виховної роботи у коледжі складають: 

плани класного керівника; 

план методичного об’єднання класних керівників; 

план роботи бібліотеки; 

плани роботи завідувачів відділень; 

плани роботи голів циклових комісій; 

план роботи студентської ради коледжу; 

план роботи Ради з профілактики правопорушень; 

плани роботи гуртків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

І курс 

ШКОЛА ПЕРШОКУРСНИКА 

 

 

Найвищий ступінь людської мудрості – це    вміння    пристосовуватись до 

обставин   і   зберігати   спокій,  не дивлячись на зовнішні грози. 

Даніель Дефо  

 

 

 

 

 

Мета: адаптація студентів до нових умов життя, виховання національної 

свідомості, патріотизму та гуманізму. 

 

 

 

Завдання:  
1.Допомогти студентам адаптуватись до нових умов навчання, життя. 

 

2.Виховання у студентів відчуття причетності до історії свого навчального 

закладу, міста, в якому проживають, Батьківщини. 

 

3.Вироблення основ здорового способу життя, залучення до занять спортом, 

художньої самодіяльності. 

 

4.Формування основ студентського колективу в групі, курсі, відділенні. 

 

5.Виховання моралі студента на основі загальнолюдських цінностей та гуманізму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ курс 

ВІДКРИЙ І СТВОРИ САМОГО СЕБЕ 

 

 

Весь уклад нашого життя засвідчує, що вибір у людини великий: або 

світлий шлях духовно-морального удосконалення, або темрява культурної і 

моральної деградації. 

Алі Апшерон 

 

 

 

 

 

Мета: розширення світогляду студентів і формування їх духовності та 

професійної компетентності. 

 

 

 

Завдання:   

1.Спрямувати діяльність студентів на здобуття нових знань з основ природничих і 

гуманітарних дисциплін та спецдисциплін. 

 

2.Виховання у студентів високоморальних якостей. 

 

3.Вироблення звичок здорового способу життя. 

 

4.Формування студентського колективу в групі, курсі, відділенні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ІІІ курс 

ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ: КЛЮЧІ ДО УСПІХУ 

 

 

Працюй, щоб у твоїй душі не померли ті крихти небесного вогню, що 

звуться совістю. 

Джордж Вашингтон 

 

 

 

 

 

Мета: підготовка студентів до роботи в трудових колективах. 

 

 

 

Завдання:   

1.Спрямування діяльності студентів на застосування своїх знань у практичній та 

науковій роботі відділень та лабораторій. 

 

2.Виховання у студентів працьовитості, добросовісності та відповідальності за 

доручену справу. 

 

3.Оволодіння навичками організації трудової діяльності і дозвілля за місцем 

проходженням практики. 

 

4.Розвиток студентського колективу в групі, курсі, відділенні. Розвиток 

лідерських якостей кожного студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ІV курс 

СЬОГОДНІ СТУДЕНТ – ЗАВТРА СПЕЦІАЛІСТ 

 

 

Людина, яка працює над досить складною проблемою і виконує свою 

роботу як слід, ніколи не втратить самоповагу. 

       Бернард Шоу 

 

 

 

 

 

Мета: становлення професіоналізму майбутніх спеціалістів. 

 

 

 

Завдання:  
1.Спрямувати діяльність студентів на проведення досліджень відповідно до теми 

курсової роботи.  

 

2.Виховання у студентів активної соціальної та професійної позиції, вміння 

самовиражатися. Культурний та морально-естетичний розвиток: бесіди на теми 

сімейної та правової етики, відвідування театрів, музеїв, клубів за інтересами 

тощо. 

 

3.Оволодіння студентами знань з психології виробничих відносин і набуття 

навичок для виконання виробничих ситуацій. 

 

4.Завершення формування студентського колективу в групі, курсі, відділенні. 

Становлення особистості кожного студента через колектив. 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 

Відповідальний 

за проведення 

1 2 3 4 
1.1. Складання та затвердження плану навчально-

виховної роботи серед студентів на новий 

2022-2023 н.р. 

вересень, 22 Грицишин С.Й. 

1.2. Ознайомлення зі Статутом навчального 

закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, 

Законом України «Про передфахову вищу 

освіту», Положенням про студентське 

самоврядування, Концепцією національно-

патріотичного виховання 

вересень, 22 класні керівники 

Грицишин С.Й. 

1.3. Ознайомлення з режимом роботи навчального 

закладу, навчальними планами, особливостями 

дистанційного навчання в умовах воєнного 

стану та в умовах карантину 

вересень, 22-

січень, 23 

класні керівники 

Грицишин С.Й. 

1.4. Затвердження планів роботи: практичного 

психолога, класних керівників, ради 

профілактики правопорушень, методичного 

об’єднання класних керівників, спортивно-

оздоровчої роботи 

вересень, 22 Грицишин С.Й. 

1.5. Анкетування студентів «Розкажи про себе». 

Складання соціального паспорта групи 

вересень, 22 класні керівники 

 

1.6. Проведення організаційних зборів в 

академічних групах 

вересень, 22 класні керівники 

 

1.7. Підготовка та участь у студентській 

конференції щодо обрання лідерів 

студентського самоврядування 

вересень, 22 голова студради, 

студентські 

лідери груп 

1.8. Складання графіків чергування адміністрації та 

викладачів у навчальному корпусі 

вересень, 22 класні керівники 

Грицишин С.Й. 

1.9. Організація поселення студентів у гуртожитки 

навчальних закладів міста (у разі необхідності) 

вересень, 22 голова 

студентського 

самоврядування 

1.10. Проведення санітарних днів у коледжі щомісяця класні керівники 

Бігун Н.Й. 

1.11. Проведення конкурсів «Кращий студент року», 

«Краща академічна група» 

травень-червень, 

23 

класні керівники 

Грицишин С.Й. 

студрада 

1.12. Проведення бесід-інструктажів з питань 

безпеки життєдіяльності в умовах воєнного 

стану 

вересень, 22 

січень, 23 

класні керівники 

Кусяк В.К. 

безпеки, інженер 

з техніки 

1.13. Планування та організація волонтерської 

діяльності у закладі освіти 

вересень, 22 голова 

волонтерського 

загону 

1.14. Створення інформаційного банку даних про 

зайнятість студентів у позааудиторний час 

вересень, 22 класні керівники 

керівники гуртків 

та клубів за 

інтересами 

1.15. Організація супроводу та вдосконалення сайту 

коледжу, сторінок у соцмережах 

упродовж року Грицишин С.Й. 

викладачі-

філологи 

1.16. Участь у роботі семінарів з підвищення упродовж року методист коледжу 



педагогічної майстерності класних керівників; 

у зустрічах з провідними фахівцями інституту 

післядипломної освіти  

Задаянюк Н.М. 

1.17. Формування складу ради профілактики 

правопорушень та організація її роботи 

вересень, 22 Грицишин С.Й. 

1.18. Організація роботи гуртків, секцій, клубів за 

інтересами, узгодження планів їх роботи 

до 10.09.22 керівники гуртків, 

секцій, клубів за 

інтересами 

1.19. Розподіл трудових зон між групами.  

Акція «Я – господар коледжу!» 

вересень, 22 Бігун Н.Й. 

1.20. Вивчення соціально – побутових умов 

проживання студентів 

вересень-

жовтень, 22 

класні керівники 

 

1.21 Організація роботи згідно діючих програм 

МОНУ  

 

упродовж року Грицишин С.Й. 

1.22. Організація роботи методичного об’єднання 

класних керівників 

 

вересень, 22 Грицишин С.Й. 

1.23. Виявлення студентів з девіантною поведінкою, 

постановка їх на облік у коледжі 

 

вересень, 22 Грицишин С.Й. 

класні керівники 

1.24. Розробка заходів щодо запобігання дорожньо-

транспортного, побутового травматизму, 

нещасних випадків на воді, булінгу, безпечного 

освітнього середовища  тощо на навчальний 

рік 

вересень, 22 інженер з техніки 

безпеки 

Кусяк В К. 

1.25. Організація роботи з батьками. 

Проведення батьківських зборів на 

відділеннях, у групах 

упродовж року Грицишин С.Й. 

класні керівники 

1.26. Організація роботи студентської ради та 

старостату  

 

вересень, 22 голова студради 

завідувачі 

відділень 

1.27. Здійснення контролю над виконанням планів 

виховної роботи завідувачів відділень та 

класних керівників, визначення якості 

проведення виховних годин та інших 

позаурочних заходів 

упродовж року Грицишин С.Й. 

1.28. Організація роботи телефону та скриньки 

довіри 

вересень, 22 Грицишин С.Й. 

Бігун Н.Й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ НОВОГО НАБОРУ 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 

Відповідальний 

за проведення 

1 2 3 4 
2.1. Складання плану заходів адаптації студентів 

нового набору 

вересень, 22 практичний 

психолог 

класні керівники 

2.2. Вивчення та аналіз особових справ студентів 

нового набору 

вересень, 22 практичний 

психолог 

класні керівники 

2.3. Ознайомлення студентів-першокурсників з 

нормативними документами, що 

регламентують їх права та обов’язки  

 

упродовж року класні керівники 

 

2.4. Організація та проведення свята зустрічі та 

живого спілкування. 

Дебют першокурсника 

 

вересень, 22 класні керівники 

 

2.5. Створення атмосфери повноцінного співробіт 

ництва і співтворчості між викладачами та 

студентами  

 

упродовж року класні керівники 

викладачі 

2.6. Проведення анкетування студентів-

першокурсників з метою виявлення їх творчих 

здібностей, діагностування вихованості, рівня 

розвитку їх пізнавальних інтересів 

 

упродовж року зав.відділень 

голова студради 

практичний 

психолог 

2.7. Проведення годин спілкування у групах нового 

набору «Що я знаю про обрану професію» за 

участі викладачів спецдисциплін 

 

Вересень-

жовтень, 22 

Голови циклових 

комісій фахових 

дисциплін 

2.8. Організація фотографування студентів груп 

нового набору «Я і моя група очима 

фотографа». 

Започаткування літопису групи 

 

Вересень-

жовтень, 22 

студентська рада 

 

2.9. Організація ознайомчих екскурсій по місту, 

області, Україні  

 

упродовж року Глушок Р.Р. 

 

2.10. Проведення психолого-педагогічних годин: 

«Я – студент коледжу» 

«Лідерство в колективі» 

«Захисти себе від стресів» 

«Як уникнути психологічного тиску з боку 

інших» 

«Взаємовідносини в колективі» 

«Булінг. Уникаємо конфліктних ситуацій» 

упродовж року практичний 

психолог 

класні керівники 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 

Відповідальний 

за проведення 

1 2 3 4 
3.1. Організація і проведення звітної конференції 

органу студентського самоврядування 

вересень, 22 голова 

студентської ради 

3.2. Залучення студентів до роботи студентської 

ради, стипендіальної комісії, громадських 

організацій, клубів за інтересами 

вересень, 22 класні керівники 

керівники гуртків, 

секцій, клубів 

 

3.3. Залучення студентів до чергування у групі, до 

упорядкування території закладу освіти, 

самообслуговування у кабінетах, їдальні 

 

упродовж року класні керівники 

 

3.4. Залучення студентів до ремонту приміщень 

навчального корпусу, меблів, виготовлення 

унаочнення, озеленення кабінетів 

 

упродовж  року зав. кабінетами 

класні керівники 

 

3.5. Залучення студентів до роботи санітарного 

поста коледжу в умовах карантину 

 

упродовж року медична сестра 

класні керівники 

3.6. Проведення засідань старостату, студентської 

ради 

 

згідно графіка зав.відділень 

голова студради 

3.7. Погодження зі студентським колективом 

режиму навчання, послідовності здачі 

екзаменів 

вересень, 22 Когут Т.М. 

Грицишин С.Й. 

Ткач Н.В. 

голова студради 

3.8. Проведення зборів в групах за підсумками 

роботи за семестр  

 

2 рази в семестр класні керівники 

 

3.9. Організація та проведення Днів дублера 1-2 рази в 

семестр 

Грицишин С.Й. 

зав. відділень 

 

3.10. Вивчення індивідуальних особливостей 

кожного студента, здібностей, виявлення 

талановитої молоді та формування банку даних 

 

упродовж року викладачі 

актив групи 

3.11. Проведення соціологічних досліджень упродовж року Гвоздецька Л.М. 

голова 

студентської ради 

3.12. Участь у міських, обласних та Всеукраїнських 

засіданнях студентської ради 

упродовж року Грицишин С.Й. 

голова 

студентської ради 

3.13. Організація контролюм за відвідуванням 

занять студентами 

 

упродовж року голова 

студентської ради 

3.14. Організація та проведення виховних заходів 

різної тематики 

 

упродовж року голова 

студентської ради 

3.15. Організація участі у міських, обласних та 

Всеукраїнських конкурсах студентської 

творчості 

 

упродовж року Грицишин С.Й. 

голова 

студентської ради 



3.16. Організація участі студентів-донорів для здачі 

крові 

упродовж року Грицишин С.Й. 

голова 

студентської ради 

3.17. Організація та проведення благодійних акцій, 

проєктів, ярмарків 

упродовж року Грицишин С.Й. 

голова 

студентської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV. РОЗВИТОК НАВИКІВ НАУКОВОЇ ПРАЦІ, УДОСКОНАЛЕННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 

Відповідальний 

за проведення 

1 2 3 4 
4.1. Ознайомлення студентів нового набору з 

основами НОП студента, методикою 

самостійної роботи 

 

вересень, 22 Когут Т.М. 

зав. бібліотекою 

класні керівники 

 

4.2. Залучення студентів до роботи в предметних 

гуртках, секціях 

вересень, 22 керівники 

предметних 

гуртків 

 

4.3. Залучення студентів до участі в олімпіадах із 

загальноосвітніх і спеціальних дисциплін 

лютий, 22 

березень, 23 

методист коледжу 

голови циклових 

комісій 

 

4.4. Організація екскурсій на сучасні підприємства 

торгівлі і заклади ресторанного господарства, 

промислові підприємства, виставки товарів 

Тернопільщини та інших міст України 

 

упродовж року Ткач Н.В. 

класні керівники 

голови циклових 

комісій 

4.5. Залучення студентів до соціологічних 

досліджень, що проводять установи міста  

упродовж року Грицишин С.Й. 

представники 

центру соц. служб 

для молоді 

 

4.6. Залучення студентів до участі в конкурсі 

науково - дослідних та пошукових 

студентських робіт в коледжі та поза його 

межами 

 

упродовж року Когут Т.М. 

 

4.7. Організація зустрічей з видатними науковими 

та професійними діячами сьогодення 

 

упродовж року голови циклових 

комісій 

4.8. Залучення студентів до участі у творчому звіті 

художньої самодіяльності колективів коледжу 

 

упродовж року Грицишин С.Й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ЗАГАЛЬНОКОЛЕДЖСЬКІ ЗАХОДИ 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 

Відповідальний 

за проведення 

1 2 3 4 
5.1. Урочиста лінійка з нагоди початку нового 

навчального року 

 

вересень, 22 Грицишин С.Й. 

5.2. Традиційні благодійні ярмарки «Кулінарна 

палітра» 

 

вересень, 22 класні керівники 

голова студентської 

ради 

5.3. Тижні популяризації дисциплін циклів із 

залученням учнів загальноосвітніх шкіл 

міста, області 

 

згідно з графіком голови циклових 

комісій 

5.4. Дебют першокурсників – яскраве свято 

талантів та творчих здібностей «Будьмо 

знайомі: я студент!» 

 

вересень-

жовтень, 22 

класні керівники 

5.5. День української вишиванки «Бережи 

українське – носи вишиванку!» 

 

листопад, 22 Грицишин С.Й. 

5.6. Заходи до Дня незалежності України та Дня 

Державного Прапора України «Велика! 

Могутня! Вільна та Незалежна!» 

 

вересень, 22 Грицишин С.Й. 

5.7. Години патріотизму «Нації незгасний 

вогонь» 

 

жовтень, 22 Мурмила Н.І. 

5.8. Відкритий мікрофон «Студентське 

самоврядування коледжу – територія 

традицій, успіху та креативу» 

листопад, 22 

 

голова  

студентської ради 

5.9. Літературно-патріотичні години упродовж року 

 

класні керівники 

5.10. Уроки толерантності до Міжнародного дня 

толерантності 

листопад, 22 

 

класні керівники 

голова  

студентської ради 

5.11. Уроки моралі «Людське милосердя хай 

творить добро» 

упродовж року 

 

класні керівники 

голова  

студентської ради 

5.12. Фольк вітражі «Вінок барвінковий сплітаю із 

звичаїв рідного краю 

упродовж року 

 

Грицишин С.Й. 

5.13. Новорічні теплослів’я  грудень, 22 Грицишин С.Й. 

5.14. Заходи до Дня Соборності України січень, 23 Мурмила Н.І. 

класні керівники 

5.15. Відкриті діалоги «Єдність рідної землі – 

основа нації й держави» 

січень, 23 Глушок Р.Р. 

5.16. Заходи до Міжнародного дня пам’яті 

Голокосту 

січень, 23 Грицишин С.Й. 

Мурмила Н.І 

5.17. Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут 

 

січень, 23 Грицишин С.Й. 

Мурмила Н.І 

5.18. Заходи до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні лютий, 23 Грицишин С.Й. 

Мурмила Н.І 

5.19. Години історичної правди  лютий, 23 Глушок Р.Р. 

Мурмила Н.І 



5.20. Розважально-романтичне шоу «Неймовірні 

історії кохання» 

лютий, 23 голова  

студентської ради 

5.21. Заходи до Всесвітнього дня поезії 

 

березень, 23 Бобровська Т.А. 

Кодлюк Л.І. 

5.22. Зустрічі з військовими  упродовж року Тіхановський В.І. 

5.23. Батьківські збори відділень 

 

Батьківські  конференції  

 

листопад, 22 

березень, 23 

жовтень, 22 

квітень, 23 

зав.відділень 

класні керівники 

Грицишин С.Й. 

5.24. Шевченківські дні березень, 23 

 

Ярема Л.А. 

Бобровська Т.А. 

голова  

студентської ради 

5.25. Конкурси професійної майстерності жовтень, 22 

лютий, 23 

Горішна Г.П. 

Чеченюк І.Б. 

5.26. Урочисті свята вручення дипломів 

випускникам коледжу 

лютий, 

червень, 23 

класні керівники 

випускники 

5.27. Заходи до Міжнародного Дня Землі квітень, 23 Задаянюк Н.М. 

5.28. Заходи до Міжнародного Дня пам’яті 

Чорнобиля 

квітень, 23 Задаянюк Н.М. 

Вовк А.В. 

5.29. Урочисті заходи до Дня матері травень, 23 Грицишин С.Й. 

5.30. Заходи до Дня Європи травень, 23 викладачі іноземних 

мов 

5.31. Заходи до Дня Конституції червень, 23 Житко О.В. 

Мурмила Н.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VІ. НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 

Відповідальний 

за проведення 

1 2 3 4 
6.1. Здійснення планування роботи на відділеннях з 

урахуванням методичних рекомендацій МОНУ 

щодо національно – патріотичного, правового 

та морально-духовного виховання 

вересень, 22 завідувачі 

відділень 

6.2. Організація  екскурсій «Шляхами рідного 

краю» 

упродовж року керівники гуртків 

Глушок Р.Р. 

6.3. Організація заходів до відзначення Дня 

Захисників та Захисниць України, Дня Героїв 

жовтень, 22 

травень, 23 

Грицишин С.Й. 

Мурмила Н.І. 

6.4. Організація  зустрічей з лідерами молодіжних 

організацій з питань реалізації молодіжної 

політики 

упродовж року Мурмила Н.І. 

голова 

студентської ради 

6.5. Проведення засідань, «круглих столів» з 

питань внутрішньої політики та міжнародного 

становища України 

упродовж року Мурмила Н.І. 

Глушок Р.Р. 

6.6. Проведення семінарів з окремих актуальних 

питань Європейської інтеграції та 

співробітництва України та ЄС 

упродовж року Мурмила Н.І. 

Глушок Р.Р. 

6.7. Проведення конкурсів творчих робіт студентів, 

конференцій з питань співробітництва між 

Україною та ЄС 

упродовж року Мурмила Н.І. 

Глушок Р.Р. 

Гвоздецька Л.М. 

6.8. Організація участі у загальноміських заходах з 

нагоди відзначення Державних свят 

упродовж року Грицишин С.С. 

6.9. Проведення заходів до відзначення Дня 

Збройних сил України 

грудень, 22 Тіхановський В.І. 

6.10. Проведення тематичних інформаційних годин 

з політичного, економічного, культурно-

мистецького життя України 

упродовж року класні керівники 

 

6.11. Проведення заходів до Дня  Соборності 

України та Дня пам’яті Героїв Крут 

 

січень, 22 класні керівники 

зав. відділень 

6.12. Відзначення Дня Конституції України. Екскурс 

до історії прийняття Конституції України. 

 

червень, 22 класні керівники 

Грицишин С.Й. 

6.13. Відзначення Дня Прапора України. 

Проведення заходів до  Дня Незалежності 

 

вересень, 22 

червень 22 

класні керівники 

Гвоздецька Л.М. 

6.14. Проведення заходів зі вшанування пам’яті 

воїнів АТО, ООС, героїв російсько-української 

війни 

упродовж року класні керівники 

Мурмила Н.І. 

6.15. Проведення тематичних бесід про героїчні 

вчинки співвітчизників, які виступили на 

захист незалежності та територіальної 

цілісності України 

упродовж року Грицишин С.Й. 

класні керівники 

Мурмила Н.І. 

6.16. Організація зустрічей з воїнами різного роду 

військ 

упродовж року Тіхановський В.І. 

6.17. Організація участі студентів у Міжнародному 

конкурсі з української мови імені Петра Яцика 

та у Міжнародному мовно-літературному 

конкурсі учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

згідно графіка Бобровська Т.А. 



VІІ. МОРАЛЬНЕ І ЕСТЕТИЧНО-ХУДОЖНЄ ВИХОВАННЯ 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 

Відповідальний 

за проведення 

1 2 3 4 
7.1. Вивчення художніх здібностей та нахилів у 

студентів нового набору  

 

вересень, 22 класні керівники 

 

7.2. Активізація роботи гуртків художньої 

самодіяльності 

 

упродовж року керівники гуртків 

Грицишин С.Й. 

7.3. Проведення виставок творчих художніх робіт 

студентів 

 

упродовж року Бобровська Т.А. 

 

7.4. Проведення зустрічей з медико-соціальних 

питань із запрошенням фахівців 

 

упродовж року медична сестра 

7.5. Організація походів до музеїв міста, 

драматичного театру, філармонії 

 

упродовж року класні керівники 

Грицишин С.Й. 

7.6. Свято до Дня студента. Участь у концерті 

художньої самодіяльності 

 

листопад, 22 класні керівники 

 

7.7. Проведення бесід, виховних годин до 

Міжнародного Дня толерантності, 

Міжнародного Дня людей похилого віку 

 

листопад, 22 Грицишин С.Й. 

класні керівники 

7.8. Організація  і проведення  Уроків духовності упродовж року класні керівники 

студентські активи 

груп 

7.9. Організація зустрічей студентів з діячами 

культури та мистецтв 

упродовж року класні керівники 

зав. бібліотекою 

Прокопик М.С. 

7.10. Проведення бесід про шкідливість алкоголю, 

тютюну, наркотиків, небезпеку венеричних 

захворювань, СНІДу 

 

упродовж року медична сестра 

7.11. Продовження співпраці з бібліотеками міста 

Тернополя 

 

упродовж року зав. бібліотекою 

Прокопик М.С. 

7.12. Проведення круглих столів, ділових ігор, 

тренінгів з проблем етики ділового 

спілкування та етикету 

 

упродовж року Ваврикович Г.Я. 

7.13. Організація переглядів фільмів на теми 

моралі, етики та естетики 

упродовж року класні керівники 

практичний 

психолог 

7.14. Вивчення та обговорення морально-етичних 

проблем молоді 

упродовж року класні керівники 

практичний 

психолог 

7.15. Участь у загальноміських заходах до 

Міжнародного Дня захисту дітей, Дня молоді 

 

згідно графіка Грицишин С.Й. 

 

 



VІІІ. ПРЕВЕНТИВНЕ ТА ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 

Відповідальний 

за проведення 

1 2 3 4 
8.1. Ознайомлення студентів-першокурсників з 

нормативними документами, що 

регламентують їх права та обов’язки  

 

вересень, 22 класні керівники 

 

8.2. Проведення інформаційно-просвітницьких 

заходів щодо протидії хабарництву, 

зловживанням і корупції в закладах освіти 

 

упродовж року голова 

студентської ради 

Грицишин С.Й. 

8.3. Розміщення нормативних документів щодо 

профілактики булінгу на інформаційних 

стендах 

 

упродовж року Житко О.В. 

 

8.4. Проведення тематичних лекцій, семінарів, 

спрямованих на отримання знань про роль 

Основного Закону в українському 

державотворенні 

 

упродовж року Гвоздецька Л.М. 

Житко О.В. 

8.5. Проведення заходів до Всеукраїнського 

тижня правових знань 

 

грудень, 22 Житко О.В. 

8.6. Проведення заходів до Дня захисту прав 

людини 

 

грудень, 22 класні керівники 

Житко О.В. 

8.7. Проведення циклу бесід на теми морально-

правового виховання, попередження 

правопорушень та злочинності серед 

студентів 

 

упродовж року Грицишин С.Й. 

класні керівники 

8.8. Організація зустрічей з представниками 

правоохоронних органів, прокуратури 

 

упродовж року Житко О.В. 

8.9. Ведення обліку студентів «групи ризику», 

схильних до правопорушень 

упродовж року класні керівники 

завідувачі 

відділеннями 

8.10. Проведення засідань ради профілактики 

правопорушень 

упродовж року голова ради 

профілактики 

правопорушень 

8.11. Проведення індивідуальної профілактичної 

роботи зі студентами-сиротами, 

позбавленими батьківського піклування та 

студентами, що потребують психологічного 

захисту (внутрішньо переміщені особи, особи 

з особливо небезпечних територій) 

 

упродовж року класні керівники 

практичний 

психолог 

8.12. Проведення інформаційно-просвітницьких 

заходів, спрямованих на профілактику 

торгівлі людьми 

 

упродовж року класні керівники 

практичний 

психолог 

 

 



IX. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ТА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи  

Дата 

проведення 

Відповідальний 

за проведення 

1 2 3 4 
9.1. Виявлення  спортивних здібностей студентів упродовж року керівник 

фіз.виховання 

Лисиканич О.І. 

9.2. Проведення змагань та спартакіад  з різних 

видів спорту 

упродовж року керівник 

фіз.виховання 

Лисиканич О.І. 

9.3. Залучення  студентів до занять у спортивних 

секціях 

упродовж року керівник 

фіз.виховання 

класні керівники 

9.4. Проведення  кросу з легкої атлетики «Осінній 

марафон» 

жовтень, 22 Краснощока О.Б. 

класні керівники 

9.5. Організація зустрічей з лекторами 

Міжнародного Благодійного фонду «Дар 

життя» 

вересень-

жовтень, 22 

Грицишин С.Й. 

9.6. Проведення  заходів  до  Всесвітнього Дня 

боротьби зі СНІДом 

грудень, 22 класні керівники 

Грицишин С.Й. 

9.7. Організація  та проведення  конкурсу «Ну ж 

бо, хлопці!» 

грудень, 22 Краснощока О.Б. 

9.8. Організація конкурсу плакатів «Молодь 

проти СНІДу» 

грудень, 22 

січень, 23 

студрада 

 

9.9. Проведення бесід про значення фізичної 

культури і спорту для здоров’я людини 

упродовж року класні керівники 

 

9.10. Організація походів  по визначних місцях 

рідного краю 

упродовж року Лисиканич О.І. 

Глушок Р.Р. 

класні керівники 

9.11. Проведення Тижня фізкультури і спорту «За 

здоровий спосіб життя» 

вересень, 22 керівник фізичного 

виховання 

9.12. Виконання розпоряджень, передбачених 

рішеннями органів охорони здоров’я 

упродовж року класні керівники 

викладачі 

9.13. Проведення широкої роз’яснювальної роботи 

з питань фізичної культури і спорту, 

здорового способу життя 

упродовж року керівник 

фіз.виховання 

класні керівники 

9.14. Проведення санітарно-гігієнічного навчання 

для студентів груп нового набору 

вересень, 22 медична сестра 

9.15. Проведення бесід з питань здорового 

харчування, профілактики захворювання на 

Covid 

упродовж року класні керівники 

медична сестра 

9.16. Проведення акції «Міняю цигарку на 

цукерку» в рамках відзначення 

Міжнародного дня відмови від куріння, 

Всесвітнього дня боротьби з 

тютюнопалінням 

листопад, 22 

травень, 23 

голова 

студентської ради 

9.17. Проведення заходів до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом 

грудень, 22 Грицишин С.Й. 

9.18. Проведення заходів до Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом 

квітень, 23 медична сестра 

9.19. Проведення занять спеціальних медичних 

груп 

 

вересень, 22 керівник фізичного 

виховання 

9.20. Проведення Днів здоров’я для педагогів і квітень-травень, Краснощока О.Б. 



студентів 23 

9.21. Систематичне інформування студентів про 

спортивні досягнення команд і окремих 

учасників змагань 

упродовж року Краснощока О.Б. 

9.22. Ознайомлення студентів з історією 

спортивного руху, з видатними досягненнями 

українських спортсменів, зі спортивними 

традиціями в закладі освіти 

упродовж року голова 

студентської ради 

9.23. Поповнення спортивної зали необхідним 

спортивним інвентарем 

упродовж року керівник фізичного 

виховання 

Краснощока О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи  

Дата 

проведення 

Відповідальний 

за проведення 

1 2 3 4 
10.1. Обговорення актуальних екологічних питань 

під час лекцій, практичних і семінарських 

занять 

 

упродовж року викладачі екології 

10.2. Залучення студентів до заходів з озеленення 

навчальних кабінетів, території закладу 

освіти 

 

упродовж року Вовк А.В. 

10.3. Участь у загальноміських заходах щодо 

впорядкування прилеглих територій, парків 

 

упродовж року Бігун Н.Й. 

10.4. Проведення заходів до Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

 

грудень, 22 Задаянюк Н.М. 

10.5. Проведення заходів, присвячених річниці 

трагедії на ЧАЕС 

 

квітень, 23 Вовк А.В. 

10.6. Проведення Тижня екології 

 

 

квітень, 23 Задаянюк Н.М. 

Вовк А.В. 

10.7. Організація акції «Посади дерево» 

 

 

квітень, 23 голова 

студентської ради 

10.8. Організація виставки «Світ очима еколога» 

 

 

березень, 23 голова 

студентської ради  

10.9. Організація ярмарку «Екологічно чисті 

продукти харчування» 

 

листопад, 22 Горішна Г.П. 

 

10.10. Проведення прес-конференції «Екологічна 

ситуація в Тернополі та області» 

 

лютий, 23 Вовк А.В. 

класні керівники 

10.11. Проведення просвітницьких заходів з метою 

накопичення знань про об’єкти живої та 

неживої природи, закономірності розвитку та 

функціонування екосистем 

 

упродовж року Задаянюк Н.М. 

Вовк А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


