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ВСТУП 

 

План виховної роботи у коледжі носить комплексний характер, охоплює 

всі сфери життєдіяльності студентів, є складовою частиною освітнього процесу.  

Педагогічний колектив Чернівецького фахового коледжу технологій та 

дизайну керуючись у своїй роботі Конституцією України, Указом Президента 

України «Про Стратегію національно–патріотичного виховання» № 286/2019 від 

18 травня 2019 року, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», наказом Міністерства освіти і науки України від 16 

червня 2015 року № 641 «Про затвердження Концепції національно–

патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції 

національно–патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно–патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах» (із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки 

України від 29 липня 2019 року № 1038 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641»), виховує 

громадянина–патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і 

професійної діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, 

формує творчу особистість студента, свідоме ставлення до обов’язків, повагу до 

національних цінностей нашого народу, вироблення навичок здорового способу 

життя. 

Виховний процес в коледжі органічно поєднується з навчанням студентів, 

опануванням основами наук, багатством національної і світової культури. Серед 

педагогів коледжу давно утвердилась думка, що успіх виховного процесу 

залежить від стосунків між викладачем та студентом, які повинні будуватися на 

основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства; педагоги мають 

глибоко розуміти природу молодої людини, її індивідуальні риси і можливості, 

поважати її особистість та турбуватися про її гармонійний розвиток. 

Колектив коледжу підвищує результативність виховання шляхом 

вдосконалення традиційних форм роботи, пошуку нових систем виховання, 

впровадження розвиваючих технологій. 

При плануванні виховної роботи на 2021/2022 навчальний рік основою є 

такі принципи виховання: 

– природовідповідність та культуровідповідність виховання; 

– демократизація й гуманізація виховання; 

– активність, самодіяльна і творча ініціатива студентської молоді; 

– безперервність і наступність виховання; 

– єдність навчання і виховання; 

– диференціація та індивідуалізація виховного процесу; 

– гармонізація родинного та суспільного виховання; 

– виховання студентів у колективі та через колектив; 

– співвідношення вимогливості до студентів з повагою до їх гідності та 

турботою про них; 

– диференціація та індивідуалізація виховного процесу – врахування 
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фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку 

студентів, стимулювання активності та розкриття їх творчої 

індивідуальності. 

 Справжньою школою демократії для студентів, школою громадянського 

становлення молоді є самоврядування в коледжі. Таким чином, виховні заходи 

серед студентської молоді в коледжі спрямовані на формування повноцінної 

цілісної особистості, індивідуальності кожного студента і виховання кращих рис 

людини та громадянина. 

Виховна робота несумісна з пропагандою насильства, жорстокості, 

людино ненависницьких теорій, а також поглядів державно–руйнівного змісту. 

Науково–педагогічні проблеми, над вирішенням яких працює 

педагогічний колектив коледжу: 

– гуманітарне поєднання професійного становлення студентів з 

формуванням у них високоморальних рис громадянина України; 

– формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної 

особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації. Виховання в 

неї почуття відповідальності, високої духовності; 

– набуття молодим поколінням соціального досвіду, забезпечення духовно–

морального розвитку юнаків і дівчат, запобігання негативному впливу на 

свідомість студентів інформації, яка містить елементи жорстокості, 

бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління, пияцтво, 

антисоціальну поведінку; 

– впровадження у свідомість молодих людей переваг здорового способу 

життя, формування соціально–активної, здорової та духовно багатої 

особистості. 

 

 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

за виконання 

1 2 3 4 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.  Розробити і затвердити план вихов–

ної роботи зі студентами коледжу 

До 

30.07.2021 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, голови 

циклових комісій, 

культорганізатор 

2.  Розробити і затвердити плани 

виховної роботи: 

– вихователя гуртожитку; 

– спортивно–масового спрямування; 

– практичного психолога; 

До 

10.09.2021 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, практичний 

психолог, бібліотекар, 

вихователь гуртожитку, 

 

Зразки планів виховної роботи 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

за виконання 

1 2 3 4 

– бібліотеки; 

– органів студентського 

самоврядування. 

викладачі, голова 

Студентської ради 

3.  Організувати виховну роботу в 

коледжі за такими напрямками: 

– національно–патріотичне 

виховання; 

– правове виховання; 

– морально–етичне, сімейно–

родинне виховання; 

– художньо–естетичне виховання; 

– трудове виховання; 

– екологічне виховання; 

– формування здорового способу 

життя; 

– творчий розвиток особистості 

студента; 

– індивідуальна робота зі студен–

тами за інтересами. 

Протягом 

року 

 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, голови 

циклових комісій, 

культорганізатор, 

практичний психолог, 

бібліотекар, куратори 

академічних груп, 

викладачі 

4.  Організувати інформаційне напов–

нення вкладки «Гуманітарна освіта 

та виховання» на сайті коледжу 

Постійно Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання 

5.  Здійснити першочергові заходи 

адаптації першокурсників до 

освітнього процесу в коледжі: 

– Ознайомлення студентів зі 

Статутом коледжу та Правилами 

внутрішнього розпорядку 

– Роз’яснення прав та обов’язків 

студентів 

– Проведення соціологічних 

досліджень, співбесід 

– Організація психолого–педаго–

гічного супроводу адаптації 

студентів–першокурсників в 

умовах коледжу 

Вересень, 

жовтень 

2021 року 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, куратори 

академічних груп, 

практичний психолог 

6.  Провести анкетування студентів з 

метою виявлення лідерів та 

формування студентського колек–

тиву 

Вересень 

2021 року 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, куратори 

академічних груп 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

за виконання 

1 2 3 4 

7.  Індивідуальні бесіди з батьками з 

метою виявлення особливостей у 

поведінці або стану здоров’я 

студентів 

Вересень 

2021 року 

Куратори академічних 

груп 

8.  Інформувати батьків про результати 

навчання та відвідування занять їх 

дітей 

Протягом 

року 

Куратори академічних 

груп 

9.  Скласти і затвердити графік 

проведення кураторами академічних 

груп годин корпоративної культури 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання 

10.  Організація зустрічей з батьками Протягом 

року 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, куратори 

академічних груп 

11.  Відвідувати години корпоративної 

культури, які проводять куратори 

академічних груп 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання 

12.  Організувати діяльність студент–

ського  самоврядування  коледжу 

  

Постійно Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, Студентська 

рада 

13.  Створення «Творчої майстерні». 

Підбір творчо обдарованих, 

активних студентів, які бажають 

приймати участь у концертних 

програмах, колективі художньої 

самодіяльності тощо. 

Вересень 

2021 року  

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, куратори 

академічних груп, 

культорганізатор 

14.  Залучити студентів  до участі в 

різних виховних заходах 

Постійно 

 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, практичний 

психолог, бібліотекар, 

куратори академічних 

груп, культорганізатор 

15.  Налагодити роботу гуртків, секцій, 

узгодити плани їхньої роботи 

За окремим 

графіком 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання 

16.  Скласти списки дітей–сиріт, 

напівсиріт, багатодітних родин, 

огляд умов їх проживання комісією 

Вересень 

2021 року 

 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, практичний 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

за виконання 

1 2 3 4 

психолог, куратори 

академічних груп 

17.  Залучити дітей із соціально 

незахищених категорій до участі в 

секціях, гуртках, клубах 

Постійно 

 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, практичний 

психолог, куратори 

академічних груп 

18.  Організувати роботу комісії з 

профілактики та попередження 

правопорушень 

Постійно Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання 

19.  Виносити питання результативності 

виховної роботи для обговорення на 

засіданні Педагогічної ради 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

за виконання 

1 2 3 4 

СЕРПЕНЬ 

1.  Участь у заходах з нагоди 30–ої 

річниці  Незалежності України 

24.08.2021 Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, Студентська 

рада 

2.  Проведення організаційно–мето–

дичної наради з кураторами 

академічних груп  «Особливості 

організації виховної роботи в 

2021/2022 н. р.»  

27.08.2021 Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання 

3.  Урочиста церемонія посвяти в 

студенти першокурсників 

31.08.2021 Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, культоргані–

затор 

ВЕРЕСЕНЬ 

4.  Адаптація студентів нового 

набору до життя у гуртожитку: 

ознайомлення їх із правилами 

внутрішнього розпорядку, органі–

зація побутових умов 

Протягом 

місяця 

Завідувач гуртожитку, 

вихователь гуртожитку 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

за виконання 

1 2 3 4 

5.  Проведення першого заняття у 

2021/2022 навчальному році на 

тему «Україна – це Ми»  

01.09.2021 Куратори академічних груп 

нового набору 

6.  Міжнародний день писемності 

(грамотності) 

08.09.2021 Циклова комісія 

філологічних дисциплін 

7.  До Всесвітнього дня запобігання 

самогубствам проведення профі–

лактичних тренінгів: «Життя – це 

найцінніший скарб» 

07.09 – 

10.09.2021 

Практичний психолог, 

куратори академічних груп 

8.  Заходи до Дня фізичної культури і 

спорту 

07.09 – 

11.09.2021 

Циклова комісія 

соціально–гуманітарних 

дисциплін, викладачі 

фізичної культури 

9.   «Квест першокурсника»:  

неофіційна посвята в студенти 

17.09.2021 Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, Студентська 

рада 

10.  Студентський флешмоб до 

Міжнародного дня миру 

21.09.2021 Студентська рада 

11.  Заходи до Всеукраїнського дня 

бібліотек 

30.09.2021 Бібліотекар, Студентська 

рада 

12.  Святковий флешмоб до Дня 

працівників освіти 

30.09.2021 Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, культоргані–

затор, Студентська рада 

ЖОВТЕНЬ 

13.  Проведення тренінгу для 

студентів першого курсу до 

Міжнародного дня боротьби 

проти насилля «Попередження 

булінгу серед підлітків»  

Перша 

декада 

Практичний психолог 

14.  «Поезія словами та фарбами»: 

перформанс до Дня художника 

07–08.10. 

2021 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, бібліотекар, 

викладачі рисунку 

15.  «Козацькими стежками»: 

спортивна конкурсно–розважаль–

на програма до Дня українського 

козацтва та Дня захисника 

України  

14.10.2021 Циклова комісія 

соціально–гуманітарних 

дисциплін, куратори 

академічних груп, 

персонально викладачі 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

за виконання 

1 2 3 4 

фізичної культури 

16.  Тренінг «Торгівля людьми ближче, 

ніж може здаватися» до Європей–

ського дня боротьби з торгівлею 

людьми 

Друга 

декада 

Практичний психолог, 

куратори академічних груп 

ЛИСТОПАД 

17.  Заходи До Дня української мови та 

писемності 

09.11.2021 Циклова комісія 

філологічних дисциплін 

18.  Проведення годин корпоративної 

культури до Міжнародного дня 

толерантності 

09.11–

16.11.2021 

Куратори академічних 

груп, практичний психолог 

19.  До Всесвітнього дня доброти 

флешмоб добрих справ 

08.11–

12.11.2021 

Студентська рада, 

практичний психолог 

20.  «І мертвим, і живим, і ненарод–

женим... Гірка історія злочинів 

проти людяності» – цикл заходів 

(круглі  столи,  тематичні лекції,  

уроки пам’яті) щодо вшанування  

пам’яті  жертв Голодомору 1932–

1933 років в Україні 

Листопад 

2021 року 

Циклова комісія 

соціально–гуманітарних 

дисциплін 

21.  Заходи до Міжнародного дня 

студента 

15.11–

17.11.2021 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, Студентська 

рада 

22.  Участь у Всеукраїнській Акції «16 

днів проти насильства». Флешмоб 

«Мій світ без жорстокості та 

насильства» 

Третя 

декада 

Практичний психолог, 

Студентська рада 

23.  До Дня Гідності та Свободи 

виховний захід: «Хоробрі серця 

України» 

19.11.2021 Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, циклова комісія 

соціально–гуманітарних 

дисциплін 

24.  Тиждень безпеки дорожнього 

руху. Проведення профілактич– 

них тренінгів на тему: «Твій 

безпечний шлях» 

Листопад Заступник директора з 

адміністративно–господар–

ської роботи, куратори 

академічних груп 

ГРУДЕНЬ 

25.  Заходи до Всеукраїнського Дня 

боротьби зі СНІДом 

01.12.2021 Практичний психолог, 

Студентська рада 
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26.  Заходи до Дня захисту прав 

людини. Тиждень правових знань 

Перша 

декада 

Циклова комісія 

соціально–гуманітарних 

дисциплін 

27.  Тренінг для студентів щодо 

профілактики та попередження 

захворюваності на ВІЛ/СНІД за 

методом «Рівний–рівному» 

Перша 

декада 

Практичний психолог 

28.  Спортивні баталії до Дня 

Збройних Сил України 

06.12.2021 Викладачі фізичної 

культури 

29.  Антикорупційні заняття до 

Міжнародного дня боротьби з 

корупцією 

09.12.2021 Заступник директора з 

адміністративно–господар–

ської роботи, куратори 

академічних груп 

30.  «Академія святого Миколая»:  

благодійна акція до Дня святого 

Миколая та Дня благодійництва 

07.12–

17.12.2021 

Практичний психолог, 

Студентська рада 

31.  Організація новорічних привітань 20.12–

23.12.2021 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, культорганіза–

тор, Студентська рада 

СІЧЕНЬ 

32.  Заходи до Дня Соборності 

України. Тематичні лекції та 

години патріотичного виховання 

17.01– 

21.01.2022 

Циклова комісія 

соціально–гуманітарних 

дисциплін 

33.  Заходи до Міжнародного дня 

пам’яті жертв Голокосту 

27.01.2022 Циклова комісія 

соціально–гуманітарних 

дисциплін 

34.  Заходи до Дня пам’яті героїв Крут 

«Герої Крут – сучасні паралелі». 

Година історичної правди «Міфи 

та реальність про Крути» 

27.01–

28.01.2022 

Циклова комісія 

соціально–гуманітарних 

дисциплін 

ЛЮТИЙ 

35.  Проведення годин превентивного 

виховання до Всесвітнього дня 

боротьби проти раку 

04.02.2022 Практичний психолог 

36.  Просвітницькі тренінги «Зустрі–

чатися? За і проти, та чи готовий я 

до серйозних стосунків?», 

«Гендерні стереотипи – міфи та 

реальність», «Що ми знаємо про 

Перша 

декада 

Практичний психолог, 

куратори академічних груп 
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кохання». Проведення опиту–

вання рівня обізнаності студентів 

про культуру романтичних 

стосунків 

37.  Конкурсна програма до Дня 

Святого Валентина 

14.02.2022 Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, культоргані–

затор, Студентська рада 

38.  Години вшанування подвигу 

учасників Революції гідності та 

Героїв Небесної Сотні в 

академічних групах  «Пам’ятаємо  

Героїв Небесної Сотні» 

16.02–

18.02.2022 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, циклова комісія 

соціально–гуманітарних 

дисциплін, куратори 

академічних груп 

39.  Заходи до Міжнародного дня рідної 

мови 

21.02.2022 Циклова комісія 

філологічних дисциплін 

40.  До Дня безпеки в Інтернеті: 

інформаційно–просвітницькі тре–

нінги «Кібер–безпека», «Чи мудро 

Ви користуєтеся цифровими 

технологіями». Практичний семі–

нар «Інформаційний тероризм та 

інформаційна безпека» 

Протягом 

місяця 

Циклова комісія 

природничо–математичних 

дисциплін 

БЕРЕЗЕНЬ 

41.  Студентське вітання до Міжнарод– 

ного жіночого дня «І знову 

починається весна!» 

04.03.2022 Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, культоргані–

затор, Студентська рада 

42.  Конкурс краси і талантів «Міс 

Коледж» 

10.03.2022 Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, культоргані–

затор, Студентська рада 

43.  Шевченківські дні: комплекс 

заходів (засідання круглого столу 

«Актуальність творів Кобзаря у 

сьогоденні України»; літератур–

но–мистецький конкурс на краще 

виконання творів Кобзаря; семінар 

«Жіночі образи у творчості і долі 

Кобзаря») 

Перша 

декада 

Циклова комісія 

філологічних дисциплін, 

Студентська рада 
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44.  Мистецький перформанс з нагоди 

Всесвітнього дня поезії та 

Міжнародного дня театру 

21.03.2022 Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, культоргані–

затор, викладачі 

української мови і 

літератури, бібліотекар, 

студентська рада 

45.  Проведення Декади студентсь–

кого самоврядування в коледжі 

Третя  

декада 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, Студентська 

рада 

КВІТЕНЬ 

46.  Фестиваль гумору «Гумор 

RPODUCTION» 

01.04.2022 Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, культоргані–

затор, куратори 

академічних груп, 

Студентська рада 

47.  Спортивний квест до Дня  здоров’я: 

«У пошуках здоров’я»    

07.04.2022 Викладачі фізичної 

культури, куратори 

академічних груп, 

Студентська рада 

48.  Участь студентів у  екологічній  

акції до Дня довкілля 

Третя 

декада 

Студентська рада 

49.  Участь у заходах до Дня 

вшанування учасників ліквідації 

Чорнобильської АЕС 

26.04.2022 Циклова комісія 

природничо–математичних 

дисциплін 

50.  Заходи до Всесвітнього дня 

охорони праці 

28.04.2022 Заступник директора з 

адміністративно–господар– 

ської роботи 

ТРАВЕНЬ 

51.  «Готуйтесь до модного закінчення 

весни»: Модний проект–2022 

Перша 

декада 

Заступник директора з 

навчальної роботи, 

заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, циклова комісія 

моделювання та 

конструювання одягу 

52.  Години патріотичного виховання з 

нагоди відзначення Днів пам’яті та 

05.05–

10.05.2022 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 
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примирення. Участь у загально–

міських заходах 

виховання, циклова комісія 

соціально–гуманітарних 

дисциплін, куратори 

академічних груп 

53.  Фотовернісаж до Дня матері 

«Родинні світлини» 

06.05.2022 Студентська рада 

54.  Святковий концерт до Дня матері 

«Ім’я матері» 

13.05.2022 Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, культоргані–

затор, Студентська рада 

55.  Проведення тематичних годин в 

академічних групах з нагоди 

Міжнародного дня сім’ї  

Друга 

декада 

Куратори академічних груп 

56.  Заходи до Дня Європи в Україні 11.05 – 

15.05.2022 

Циклова комісія 

соціально–гуманітарних 

дисциплін, циклова комісія 

філологічних дисциплін, 

Студентська рада 

57.  Флешмоб до Дня вишиванки «Між 

схрещених нитей прошито 

людину…» 

19.05.2022 Заступник директора з 

гуманітарної освіти і вихо–

вання, Студентська рада 

58.  Відвідування студентами музеїв з 

нагоди Міжнародного дня музеїв 

Третя 

декада 

Куратори академічних груп, 

вихователь гуртожитку 

ЧЕРВЕНЬ 

59.  «Країна щасливих дітей»: заходи 

до Дня захисту дітей 

30.05 – 

01.06.2022 

Практичний психолог, 

волонтерський сектор 

Студентської ради 

60.  Планування виховної роботи на 

2020/2021 навчальний рік 

До 

30.06.2022 

Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання 

61.  Заходи до Всесвітнього дня 

навколишнього середовища 

Перша 

декада 

Циклова комісія 

природничо–математичних 

дисциплін 

62.  День Скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні 

22.06.2022 Циклова комісія 

соціально–гуманітарних 

дисциплін, куратори 

академічних груп 
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63.  Участь у загальноміських заходах 

до Дня Конституції та Дня молоді 

28.06.2022 Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, Студентська 

рада 

64.  Урочиста академія з нагоди 

вручення дипломів випускникам 

2022 

30.06.2022 Заступник директора з 

гуманітарної освіти і 

виховання, культоргані–

затор 

 

 

 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти та виховання        Алла ГАПЕЙ 


