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ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

на 2022-2023  н.р. 

№ 

з/п 
Зміст роботи, тематика заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

1.1. Призначити керівників академічних груп, гуртків, секцій. Вересень 2022 р. 

Директор, 

заступник директора  

з виховної роботи 

1.2. 

Спланувати роботу: 

- Керівників академічних груп 

- Методичного об’єднання керівників груп 

     -    Ради з популяризації правових знань та профілактики правопорушень 

     -    Органів студентського самоврядування 

     -    Бібліотеки  

Вересень 2022 р. 

Керівники академічних 

груп, керівник 

методоб’єднання, 

заступник директора  

з виховної роботи 

 

1.3. Активізувати діяльність студентського самоврядування 

 Заступник директора  

з виховної роботи, 

голова студентської 

ради 

1.3.1. Провести звітно-виборні збори студентського самоврядування всіх рівнів. Вересень 2022 р. 

Голова студентського 

профкому, голова 

студради 

1.3.2. 
Затвердити склад органів студентського самоврядування, спланувати 

навчання студентського активу. 
Вересень 2022 р. 

Голова студради, 

голова студпрофкому 

1.3.3. Провести вибори активу в академічних групах. Вересень 2022 р. 
Керівники академічних 

груп 

1.3.4. Спланувати роботу старостату коледжу. Вересень 2022 р. Завідувачі відділень 

1.3.5. 

Провести організаційні бесіди в академічних групах: 

- «Правила внутрішнього розпорядку коледжу» 

- «Права і обов’язки студентів коледжу» 

Вересень 2022 р. 
Керівники академічних 

груп 



- «Права і обов’язки мешканців гуртожитку» 

- «Ми – єдина сім’я»  

1 2 3 4 

1.3.6. Організувати чергування в корпусах, їдальні, гуртожитку коледжу. Вересень 2022 р. 
Заступник директора  

з виховної роботи 

1.4. 
Спланувати спільну роботу з правоохоронними органами, розробити 

заходи з правового виховання студентів. 
Вересень 2022 р. 

Заступник директора  

з виховної роботи 

1.4.1. Спланувати проведення заходів з батьками студентів коледжу. Вересень 2022 р. 

Заступник директора 

 з виховної роботи, 

керівники академічних 

груп 

1.4.2. 
Спланувати спільні заходи із школами м.Червонограда та регіону для 

профорієнтаційної роботи. 
Вересень 2022 р. 

Заступник директора  

з виховної роботи 

2. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ КОЛЕДЖУ 

2.1. 
Урочиста посвята першокурсників у студенти Червоноградського гірничо-

економічного коледжу. 
Вересень 2022 р. 

Директор, 

заступник директора  

з виховної роботи 

2.2. 

Відзначення національних свят 

- День українського козацтва («Ми роду козацького діти – землі 

української цвіт») 

- До 80-річчя створення УПА «Зродились ми великої години…». 

- День захисників і захисниць України «Тепло долонь і серця – 

захисникам України» 

- День Української писемності і мови (Мовний турнір «Рідна мова – 

життя основа») 

- Всеукраїнська акція «Запали свічку» 

- Урочистий вечір, присвячений героям Українсько-російської війни «Я 

вклоняюсь тобі, український солдате» 

- Літературно-музичний вечір «Шевченко та жінки». 

 

 

Жовтень 2022 р. 

 

Жовтень 2022 р. 

Жовтень 2022 р. 

 

Листопад 2022 р. 

 

Листопад 2022 р. 

Лютий 2023 р. 

 

Березень 2023 р. 

Викладачі 

гуманітарних, 

соціально-економічних 

дисциплін 



2.3. 

Відзначення міжнародних свят: 

- Міжнародний день Учителя 

- Міжнародний день Студента  

- Міжнародний день Матері. 

 

Жовтень 2022 р. 

Листопад 2022 р. 

Травень 2023 р. 

Студентський 

профком, керівники 

академічних груп 

1 2 3 4 

2.4. 

Відзначення свят народного календаря: 

- Свята осінньо-зимового циклу (свято Покрови, Новий 2022 рік, Різдвяні 

свята) 

- Свято Валентина 

- Свята весняно-літнього циклу (Стрітення, Пасха). 

   Грудень 2022 р. 

Лютий 2023 р. 

Квітень 2023 р. 

Заступник директора  

з виховної роботи, 

студентська рада, 

керівники академічних 

груп 

2.5. Урочисте вручення дипломів випускникам.     Червень 2023 р. 
Заступник директора 

 з виховної роботи 

3. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ (У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ТА У 

ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ) 

3.1. 

Утверджувати в свідомості студентів патріотичні цінності, переконання і 

повагу до культурного та історичного минулого України. 

Формувати науковий світогляд студентів, активізувати їх пізнавальну 

діяльність у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін, 

формувати толерантне ставлення до інших народів, культур і традицій. 

Постійно Керівники груп 

3.2. 

Виховувати повагу до Конституції України, Законів України, державної 

символіки. 

Проводити в академічних групах огляд преси. Знайомити студентів із 

політичними подіями та економічними реформами. 

Постійно, 

перший тиждень 

місяця 

Керівники груп 



3.3. 

Знайомити студентів з героїчним минулим і сьогоденням українського 

народу, культивувати кращі риси української ментальності, спонукати 

студентів до активної протидії українофобству, сепаратизму, шовінізму, 

фашизму. 

Протягом 

навчального року 
Керівники груп 

3.4. 

Проводити екскурсії в музеї м.Червонограда, туристичні походи по 

Львівщині, туристичні екскурсії по Україні з метою глибокого вивчення 

історії рідного краю. 

Протягом 

навчального року 

Керівники академічних 

груп 

1 2 3 4 

3.5. 

Проводити туристичні екскурсії по Україні з метою вивчення історії нашої 

держави: 

- Місто Київ- столиця України 

- Кам’янець-Подільський – місто історії та архітектури 

- с.Нагуєвичі. Музей – садиба І.Франка 

- с.Колодяжне. Музей –садиба Л.Українки 

- Олеський замок 

- Крехівський монастир 

- на гору Ключ, до могили Січових стрільців 

- Карпати (м.Яремче, с.Верховина, Буковель) 

- Закарпаття (м.Берегово, м.Хуст, м.Ужгород, м.Мукачево). 

Протягом 

навчального року 

Керівники академічних 

груп 

3.6. 

Провести виховні години та історико-літературні музичні композиції, на 

яких знайомити студентів із історичними документами  з історії 

становлення української держави: 

- “Від проголошення Незалежності до нової України” 

- “Благословенна та держава, що має відданих синів” 

- «Історії героїв: ми боремось за українські землі» 

- «Батьківщина у серці єдина» 

- «Ми прагнемо миру на землі». 

Протягом 

навчального року 

Завідувачі відділень, 

керівники академічних 

груп, 

викладачі  

соціально-економічних  

дисциплін 



3.7. 

Знайомити студентів з національною символікою, історією козацтва та 

історією української держави: 

- “Правовий статус людини і громадянина в Україні” 

- “Верховенство права: дороговказ чи лише декларація” 

- “Державні та національні свята українського народу” 

- “Нація, державність, націоналізм” 

- “Незалежність, свобода, суверенітет” 

- “В єдності сила народу”. 

Протягом 

навчального року 

Керівники академічних 

груп 

3.8. 

Впроваджувати форми і методи виховної роботи, що лежать в основі 

козацької педагогіки, які базуються на національно-патріотичному 

вихованні молоді в умовах війни. 

Протягом 

навчального року 

Заступник директора  

з виховної роботи 

1 2 3 4 

3.9. 

Продовжувати співпрацю з військовими частинами, підвищувати престиж 

військової служби, культивувати ставлення до солдата як до захисника 

Вітчизни, героя. Організувати спільні тематичні вечори, знайомити 

студентів з історіями героїв – наших земляків, що загинули захищаючи 

Україну. 

Протягом 

навчального року 

Керівники академічних 

груп 

 

3.10. 

 

Активно залучати до патріотичного виховання молоді учасників бойових 

дій на Сході України, бійців АТО, членів сімей Героїв Небесної Сотні, 

діячів культури, мистецтва, спорту, які виявляють активну громадянську і 

патріотичну позицію. 

Протягом 

навчального року 

Заступник директора  

з виховної роботи, 

керівники груп, 

завідувачі відділень 

3.11. 

Збирати та поширювати інформацію про героїчні вчинки українських 

військовослужбовців у ході російсько-української війни, волонтерів, які 

роблять значний внесок для наближення перемоги над російськими 

окупантами. 

Протягом 

навчального року 

Заступник директора  

з виховної роботи, 

керівники груп, 

завідувачі відділень 

4. МОРАЛЬНЕ, ПРАВОВЕ ТА СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ НА ЗАСАДАХ ХРИСТИЯНСТВА 

4.1 

Формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, виховувати 

загальнолюдські цінності, які ґрунтуються на засадах християнської моралі: 

любові, справедливості, доброти, сумлінності, співчуття, милосердя, 

чесності, правдивості, повазі до людської гідності, працьовитості, 

збереженні сімейних традицій. 

  Впродовж року 
Викладачі дисциплін, 

керівники груп 



4.2. 

На виховних годинах ознайомити студентів з основами законодавства, 

прищеплювати свідому повагу до законів, вести профілактичну роботу з 

метою попередження правопорушень. 

Протягом року 

Завідувачі відділень, 

керівники 

академічних груп, 

викладачі дисциплін 

4.3. 

Систематично проводити засідання Ради з профілактики правопорушень та 

пропаганди правових знань. 

Обговорювати питання дисципліни студентів в групах та в коледжі. 

Протягом року 

Члени ради 

профілактики 

правопорушень 

4.4. 
Заслуховувати на засіданнях Ради з профілактики правопорушень стан 

профілактичної роботи зі студентами на відділеннях. 
Протягом року 

Члени ради 

профілактики 

правопорушень 

4.5. 
Заслуховувати на засіданнях Ради з профілактики правопорушень роботу 

відділень. 
Протягом року 

Члени ради 

профілактики 

правопорушень 

1 2 3 4 

4.6. 
Систематично організовувати зустрічі студентів з працівниками 

правоохоронних органів. 
Протягом року 

Члени ради 

профілактики 

правопорушень 

4.7. 
Обговорювати в навчальних групах матеріали періодичної преси, 

присвячені питанням моралі, права, історії, релігії. 
Протягом року 

Керівники академічних 

груп 

5. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ. ВИВЧЕННЯ НАРОДОЗНАВСТВА. КРАЄЗНАВЧА РОБОТА 

5.1. 

Формувати у студентів високі естетичні смаки, знайомити з українською 

національною культурою, брати участь в охороні пам’ятників історії і 

культури. 

Протягом 

навчального року 

Керівники академічних 

груп 

5.2. 
При організації виховних заходів використовувати музеї, театри, 

організовувати зустрічі з діячами мистецтва, творчою інтелігенцією міста. 
Протягом року 

Керівники академічних 

груп 

5.3. Проводити екскурсії в музеї м.Львова  та  м.Червонограда. 
Протягом 

навчального року 

 Керівники 

академічних груп 

5.4. 
Залучати студентів до активної участі в роботі художніх самодіяльних 

колективів. 

Протягом 

навчального року 

Керівники академічних 

груп, 

студентський актив 

групи 



5.5. 
Провести зустріч студентів коледжу з поетами міста, членами 

літературного товариства імені Василя Бобинського. 
Квітень 2023 р. 

Комісія гуманітарних 

дисциплін 

5.6. 

 

Підготувати сценарії і провести виховні заходи: 

- 80-а річниця від дня створення  Української повстанської армії 

- Міжнародний день Студента 

- День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій  

- «В єдності сила народу» (до річниці Революції Гідності) 

- Мовний брейн-ринг «Патріотична абетка» 

- Літературознавчий квест «Україна в житті та творчості зарубіжних 

письменників» 

- Поетичне свято «Юне серце співає ХІІ». 

Протягом 

навчального року 

Керівники академічних 

груп, 

студентська рада, 

студпрофком 

1 2 3 4 

6. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ. ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ.ФОРМУВАННЯ ЛЮБОВІ ДО ПРОФЕСІЇ 

6.1. 
Залучати студентів до підготовки навчальних приміщень до нового 

навчального року. 
Червень 2023 р. Адміністрація 

6.2. 
Закріпити за групами студентів аудиторії. Організувати контроль за 

санітарним станом аудиторії. 
Постійно Адміністрація 

6.3. Студентам взяти участь у толоках з благоустрою території коледжу. Згідно з графіком Студентська рада 

6.4. 

Провести захід “Ласкаво просимо” для студентів-першокурсників з метою 

ознайомлення з традиціями коледжу, роботою відділень та викладачами. 

Ознайомити студентів нового набору з начальним гірничим полігоном. 

Вересень  2022 р. 

Заступник директора  

з виховної роботи, 

завідувачі відділень 

6.5. Залучати студентів до участі у конкурсі «Кращий за професією». 
Протягом 

навчального року 
Завідувачі відділень 

6.6. 
Виховна година «Наш коледж, його традиції і роль у підготовці спеціалістів 

гірничої промисловості». 
Жовтень 2022 р. 

Циклова комісія 

гірничо-електромехан. 

дисциплін 



6.7. 

Провести зустрічі: 

- з керівниками підприємств різних форм власності; 

- з випускниками коледжу – керівниками гірничих підприємств; 

- з кращими підприємцями міста. 

Квітень – травень 

2023 р. 

Голови випускових 

циклових комісій 

7.  ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ, ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

7.1. 

Формувати культуру екологічного мислення та поведінки, дбайливого 

ставлення до довкілля, засвоювати основи здорового способу життя, 

рішення уряду України з питань охорони здоров’я та навколишнього 

середовища. 

Протягом 

року 

Керівники  

академічних груп 

7.2. 

Провести бесіди в групах нового прийому про роль фізичної культури і 

спорту в житті людини: 

- “Здорова сім’я – майбутнє держави” 

- “Історія молодіжного товариства “Пласт” 

- “Умови і складові здорового способу життя суспільства і людини” 

- “Право людини на здоров’я, гарантоване Конституцією України” 

Декларацією прав людини, Декларацією прав дитини”. 

Протягом року 
Викладачі 

фізвиховання 

1 2 3 4 

7.3. 

Підготувати тематичні збори та виховні години з тем: 

- “Здоровий спосіб життя – шлях до порятунку” 

- “Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я людини” 

- “Обізнаність про COVID-19 врятує життя ” 

- “Масові амбулаторні обстеження, профілактика захворювань” 

- “Роль громадського екологічного руху” 

- “СНІД стосується кожного”. 

Протягом року 
Керівники академічних 

груп 



7.4. 

Підготувати тематичні збори та виховні години на теми: 

- “Екологічна ситуація та екологічно-економічна політика в умовах 

розбудови незалежної України” 

- “Екологічна культура – показник цивілізованості держави” 

- “Валеологічна функція родини” 

- “Чорнобильська катастрофа, її вплив на здоров’я і генофонд нації” 

- “Національні аспекти збереження довкілля” 

- “Досягнення екологічної безпеки – збереження національного 

самобуття України”. 

Протягом року 
Керівники академічних 

груп 

7.5. 
Провести День пам’яті “Дзвони Чорнобиля” (до 36-ї річниці 

Чорнобильської катастрофи). 
26.04.2023 

Викладачі природничо-

математичних 

дисциплін 

7.6. 
Провести студентську науково-практичну конференцію з екології і безпеки 

життєдіяльності. 
Травень 2023 р. 

Викладачі екології  

і БЖД 

7.7. 

Сприяти спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження 

здорового способу життя молоді з урахуванням принципів національно-

патріотичного виховання. 

Провести легкоатлетичний крос до Дня фізичної культури і спорту. 

Вересень 2022 р. 
Викладачі 

фізвиховання 

7.8. Організувати і провести свято з хортингу  “Козацькі забави”. Травень 2023 р. 
Викладачі 

фізвиховання 

8.  ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ ТА ЇХ БАТЬКАМИ 

8.1. 
Систематично вести індивідуальну роботу зі студентами груп з метою 

виявлення їх індивідуальних здібностей. 
Постійно 

Керівники академічних 

груп 

1 2 3 4 

8.2. 
Провести аналіз побутових умов студентів, надавати їм постійну допомогу 

в соціальному захисті. 
Постійно Профком коледжу 

8.3. 
Проводити цілеспрямовану індивідуальну роботу зі студентами, схильними 

до правопорушень. 
Постійно 

Адміністрація, 

викладачі коледжу 

8.4. 

 

Провести загальні батьківські збори студентів груп нового набору з метою 

ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку коледжу, режимом 

роботи, умовами проживання в гуртожитку. 

Вересень 2022 р. 
Заступник директора  

з виховної роботи 



8.5. Регулярно проводити батьківські збори студентів I-IV курсів. Один раз в семестр Завідувачі відділень 

8.6. 

Організувати роботу батьківського лекторію і провести цикл лекцій: 

- “Підлітки і неформальні об’єднання дітей і молоді” 

- “Формування естетичної культури” 

- “Самовиховання старших підлітків у сім’ї” 

- “Що робить підлітка «важким»? 

- “Юнацький вік і його особливості” 

-  “Виховання характеру і морально-вольових якостей студентів” 

- “Підготовка студентів до сімейного життя” 

- “Громадянське виховання молоді”. 

Протягом року 

Керівники академічних 

груп, 

завідувачі відділень 

8.7. 
Налагодити постійний зв’язок з батьками (телефонні розмови, листівки, 

відвідування, створення груп у вайбері). 
Протягом року 

Керівники академічних 

груп 

 

 

 

 

Заступник директора              

          з виховної роботи                                                                                                                 О.В.Косюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


