
ПРОГРАМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

Завданнями національного виховання студентської молоді є: 

 формування національної свідомості, гідності громадянина, виховання 

поваги й любові до рідної землі й українських традицій, згідно Наказу 

Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»; 

 підготовка свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального 

генофонду нації; 

 вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям 

віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи; 

 підняття престижу української мови в академічному середовищі, 

забезпечення і розвиток україномовного освітнього простору; 

 формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, 

культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості; 

 створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів; 

 забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої 

людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту, самореалізації. 

 

1 Організаційно-педагогічне забезпечення виховної роботи 
 

№ з/п Зміст роботи , тематика заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1.1 

Призначення та закріплення 

кураторів груп, керівників 

клубів. 

Вересень-

жовтень 2020р. 

директор, заст. 

директора з 

виховної роботи, 

зав. відділенням 

 

1.2 

Розробка та затвердження 

плануючої документації з 

виховної роботи: 

плану адаптації 

першокурсників; 

плану виховної роботи у 

гуртожитку; 

плану роботи студентського 

самоврядування; 

ради з організації виховної 

роботи; 

школи адаптації 

«Відродження». 

жовтень 2020р. 

заст. директора з 

виховної роботи, 

керівники клубів 

та гуртків, 

студентська рада, 

куратори 

 

1.3 
Скласти графік проведення та 

контролю виховних годин. 
жовтень 2020р. 

заст. директора з 

виховної роботи 

 

1.4 

Скласти графік чергування 

кураторів та адміністрації в 

гуртожитку. 

жовтень 2020р. 
заст. директора з 

виховної роботи 

 

1.5 

Організація поселення в 

гуртожиток, ознайомлення 

студентів з правилами 

проживання в гуртожитку. 

вересень - 

жовтень 2020р. 

заст. директора з 

виховної роботи, 

комендант 

 

1.6 
Проведення оперативних нарад 

з кураторами груп. 
щосереди 

заст. директора з 

виховної роботи 

 



1.6 

Розвивати діяльність органів 

студентського самоврядування: 

- ознайомити студентів 

першого року навчання з 

Положенням про органи 

студентського самоврядування 

коледжу; 

- залучення членів 

студентського самоврядування 

до роботи педагогічної ради, 

ради з організації виховної 

роботи, приймальної комісії; 

- залучити членів студентського 

самоврядування до участі в 

роботі гуртків та клубів, 

спортивних секцій, 

волонтерського руху;  

- спланувати навчання 

студентського активу; 

- сприяти участі членів 

студентської ради в міських, 

обласних та всеукраїнських 

заходах громадського та 

національно-патріотичного 

спрямування; 

- втілювати принцип 

співуправління закладом освіти 

шляхом залучення членів 

студентської ради до вирішення 

важливих питань навчально-

виховного процесу; 

- співпрацювати із 

самоврядними структурами  

вищих навчальних закладів 

міста 

протягом року 

заст. директора з 

виховної роботи, 

студентська рада 

 

1.8 

Регулярно поповнювати сайт 

коледжу  новими матеріалами з 

питань виховання студентської 

молоді, роботи органів 

студентського самоврядування, 

проведення виховних заходів 

тощо. 

постійно 

заст. директора з 

виховної роботи, 

студентська рада, 

керівники клубів, 

голови циклових 

комісій 

 

 

 

2 Виховні заходи для усіх студентів коледжу 
 

№ з/п 
Зміст роботи , тематика 

заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

2.1  

Проведення першої лекції на 

тему: «Правила безпечного 

життя та навчання в умовах 

COVID 19». 

02.10.20 

заст. директора з 

виховної роботи, 

методист, 

куратори 

 

2.2  
Заходи до Міжнародного Дня 

студентів. 
17.11.20 

заст. директора з 

виховної роботи, 

студентська рада 

 



2.3  

Участь у благодійних міських 

заходах «Подаруй дитині 

радість», «Ялинка бажань». 

19-30.12.20 

заст. директора з 

виховної роботи, 

студентська рада 

 

2.4  
Вручення дипломів 

випускникам коледжу. 
1-4 липня 2021р. 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори 

випускних груп 

 

 

3 Заходи з адаптації студентів нового набору 
 

№ з/п 
Зміст роботи , тематика 

заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

3.1  

Зустріч адміністрації коледжу зі 

студентами нового набору та їх 

батьками. 

27.09.2020р  

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

нового набору 

 

3.2  
Організація поселення 

студентів у гуртожиток. 

вересень – 

жовтень 2020 р. 

заст. директора з 

виховної роботи, 

 

3.3  

Проведення зустрічі 

адміністрації коледжу у 

гуртожитку зі студентами 

нового набору. 

жовтень 2020р. 
адміністрація 

коледжу 

 

3.4  

Збори в групах з метою 

ознайомлення  студентів з 

історією коледжу, традиціями 

та Правилами внутрішнього 

розпорядку . 

2.10-10.10.20 
куратори груп 

нового набору 

 

3.5  
Проведення анкетування, вибір 

активу групи. 
Жовтень 2020р. 

куратори груп 

нового набору 

 

3.6  

Залучення студентів нового 

набору до студентського 

наукового товариства коледжу, 

спортивних секцій, клубів, 

художньої самодіяльності. 

Жовтень 2020р. 
куратори груп 

нового набору 

 

3.7  Відвідування музею ПДТУ I семестр куратори  

3.8  

Бесіди в групах «Що я знаю про 

обрану професію?» 

(ознайомлення з освітньо - 

кваліфікаційною 

характеристикою обраної 

спеціальності). 

10.10-15.10.20 р. 
куратори груп 

нового набору 

 

3.9  

Провести бесіди в групах: 

- «Правила та культура 

поведінки у навчальному 

закладі, громадському місці»; 

- «Вчимося планувати свій 

день»; 

- «Як працювати з підручником 

та конспектом»; 

- «Режим праці та відпочинку»; 

- «Права та обов’язки 

студентів». 

І – ІІ семестр 
куратори груп 

нового набору 

 

3.10  
Спортивне свято «Олімпійський 

тиждень». 
Жовтень 2020 

викладачі 

фізвиховання, 

куратори груп 

 



 

4 Робота з батьками 
 

№ з/п 
Зміст роботи , тематика 

заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

4.1  

Скласти графік проведення 

батьківських зборів в 

академічних групах  

Вересень - 

Жовтень 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори 

 

4.2  

Сформувати банк даних 

студентів-сиріт, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з 

інвалідністю, студентів із 

малозабезпечених сімей, дітей, 

батьки яких є учасниками 

бойових дій. 

вересень-

жовтень 

заст. директора з 

виховної роботи 

 

4.3  

Провести нараду кураторів груп 

з питань тематики і методики  

проведення батьківських зборів. 

вересень 
заст. директора з 

виховної роботи 

 

4.4  
Інформувати батьків про хід та 

результати навчання студентів. 
протягом року 

зав. відділенням, 

куратори груп 
 

4.5  

Проводити індивідуальні бесіди 

та педагогічні консультації з 

батьками, діти яких мають 

академічну заборгованість, 

пропуски занять без поважних 

причин, порушують Правила 

внутрішнього розпорядку 

коледжу. 

протягом року 

заст. директора з 

виховної роботи, 

зав. відділенням, 

куратори груп 

 

4.6  
Розсилка листів-подяк батькам 

студентів-відмінників. 

за підсумками 

екзаменаційних 

сесій 

зав. відділенням, 

куратори 

 

4.7  

Залучати батьків до організації 

та проведення виховних 

заходів. 

протягом року куратори груп 
 

 

 

5 Національно-патріотичне виховання 

Завдання: 

 формування національної свідомості і відповідальності за долю України, 

згідно наказу Президента України «Про стратегію національно – 

патріотичного виховання»; 

 виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження 

історичної пам'яті; 

 культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою та ін.); 

 - виховання бережливого ставлення до національного багатства мови, 

культури, традицій. 

 

№ з/п Зміст роботи , тематика заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

5.1  Брати участь у загальноміських заходах, протягом заст.  



присвячених знаменним датам в історії 

України. 

року директора з 

виховної 

роботи, 

куратори 

5.2  

Взяти участь у загальноміських заходах, 

присвячених Дню української 

писемності. 

Листопад 

2020 

викладачі 

історії, 

бібліотека 

 

5.3  

Взяти участь у Всеукраїнській акції 

“Запали свічу” у День пам’яті жертв 

Голодоморів. 

листопад 

2020р. 
куратори груп 

 

5.4  

Підготувати тематичну стінгазету «Хай 

серця свічка палає вічно» (до Дня пам’яті 

жертв Голодомору та політичних 

репресій). 

листопад 

2020р. 

викладачі 

суспільних 

дисциплін 

 

5.5  
Цикл бесід студентів з учасниками 

Другої світової війни.  

травень  

2021 р. 

куратори, 

студентська 

рада 

 

5.6  

Літературна вітальня : 175 років від дня 

народження  Івана Карпенко-

Карого(Тобілевіча) 

Вересень 

2020 

викладачі 

суспільних 

дисциплін, 

бібліотека 

 

5.7  
Участь у заходах до Дня Соборності 

України 
Січень 2021 

заст. 

директора з 

виховної 

роботи, 

куратори 

 

5.8  
Підготувати стінгазети  до Дня пам'яті та 

примирення. 

травень  

2021р. 

заст. 

директора з 

виховної 

роботи 

 

5.9  

Рекомендовані теми виховних годин: 

- «Мово рідна з пісні та любові»                                  

(9.11 - День української писемності та 

мови); 

- «Невиплакані сльози України» (до 

міжнародного дня пам'яті Голокосту); 

- «Шлях до волі» (до Дня соборності 

України); 

- «Крути: подвиг і трагедія»; 

- «Славетні українські художники»; 

- «З історії державних символів»; 

- «Видатні борці за незалежність 

України»; 

- «Традиції та звичаї українського 

народу» 

- «Історія родини кожного з нас – це 

літопис нашого народу»; 

- «В історію свою візьми нас, 

Батьківщино!»;  

155 річний ювілей 1 Президента УНР 

Михайла Грушевського. 

протягом 

року 
куратори груп 

 

5.10  
Провести фотовиставку «Чудові 

краєвиди рідного  краю». 

квітень 

 2021р. 

студентська 

рада 
 

5.11  

Організовувати екскурсії для студентів 

та викладачів коледжу історичними 

місцями рідного міста та краю. 

протягом 

року 

студентський 

профком, 

куратори груп 

 



6 Інтелектуальне - духовне виховання 

 

Завдання:  

 розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; 

 виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності 

застосування знань, умінь у практичній діяльності; 

 реалізація особистісного життєвого, вибору та побудова професії і кар'єри 

на основі здібностей і знань, умінь та навичок; 

 виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; 

 формування особистісного світогляду як проекції узагальненого 

світосприймання. 
 

№ з/п Зміст роботи , тематика заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

6.1  
Залучити студентів до участі в роботі 

студентського наукового товариства.  
вересень 

викладачі, 

куратори груп, 

студентська 

рада 

 

6.2  
Провести фахові брейн - ринги в рамках 

тижнів спеціальностей. 

протягом 

року 

голови ПК, 

куратори 
 

6.3  

Залучити студентів до участі у Науково-

технічній конференції «Наука – перші 

кроки». 

Травень 

2020р. 

викладачі, 

голови ПК 

 

6.4  

Сприяти участі студентів у наукових 

конференція, семінарах, «круглих 

столах». 

протягом 

року 

адміністрація, 

куратори груп 
 

6.5  

Рекомендовані теми виховних годин: 

- «Люби ближнього свого, як самого 

себе» (Біблія); 

- «Духовний світ сучасного студента»; 

- «Духовність – вимір життя людини»; 

- «Пізнай себе і ти пізнаєш світ» 

(Сократ); 

- «Навчайтесь і читайте. Читайте книжки 

серйозні. Життя зробить усе інше» (Ф. 

Достоєвський); 

- «Берегиня української духовності» 

(Л.Костенко); 

- «Мовленнєвий етикет студентів-

культурне обличчя нації»; 

- «Якби ми вчились так, як треба»; 

- «Не той нерозумний, хто не знає, але 

той, хто знати не хоче»(Сковорода); 

- «Є тільки одне благо – знання й тільки 

одне зло – неуцтво (Сократ); 

- «Єдиний шлях, що веде до знання, – це 

діяльність» (Джордж Бернард Шоу) 

- "Духовні потреби та ідеали мого "Я" 

- "Шлях до самореалізації, або як стати 

особистістю"; 

- "Сходинками до вершини успіху". 

протягом 

року 

куратори груп, 

бібліотека 

 

6.6  
Відвідування бібліотеки ПДТУ для 

участі у віртуальних екскурсіях. 

один раз на 

семестр 

куратори, 

бібліотека 
 



7 Громадянське - правове виховання 
 

Завдання:  

 прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; 

 виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів 

України; 

 виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством: 

 формування політичної та правової культури особистості; 

 залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і 

розвитку волонтерського руху. 

№ 

з/п 
Зміст роботи , тематика заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

7.1  
Проводити дні профілактики 

правопорушень. 

кожна друга 

середа міс. 

рада профілактики 

правопорушень  
 

7.2  
Вести щомісячний облік відвідування 

студентами навчальних занять. 

відомість 

щомісяця 
куратори  

7.3  
Проводити зустрічі з представниками 

молодіжних організацій та рухів. 

протягом 

року 
студентська рада 

 

7.4  

Провести зустрічі студентів з 

представниками правоохоронних 

органів на тему: «Правила і норми 

поведінки у місцях громадського 

користування», «Права та обов’язки 

громадянина» . 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори 

 

7.5  

Забезпечення роботи консультаційного 

телефону під час екзаменаційних сесій 

та вступної кампанії. Інформування 

студентів про роботу консультаційних 

телефонів та гарячих ліній МОНУ, 

ПДТУ, коледжу. 

постійно куратори 

 

7.6  

Організувати зустріч студентів з 

лікарем-наркологом та лікарем 

дерматовенерологом. 

один раз на 

семестр 

заст. директора з 

виховної роботи 

 

7.7  
Сприяти участі студентів у 

доброчинних заходах міста. 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, 

студентська рада 

 

7.8  

Рекомендовані теми  виховних годин: 

- «Конституція – головний закон 

країни»; 

- «Я - громадянин України»;  

- «Правовий статус людини і 

громадянина в Україні»; 

- «Власний шлях до самореалізації або 

як стати особистістю»; 

- «Верховенство права: дороговказ чи 

лише декларація?»; 

-  «Корупція та фаворитизм як крадіжка 

твого майбутнього»; 

- «Функціонування студентського 

самоврядування: успіхи, проблеми, 

перспективи»; 

- "Права та обов'язки дітей у шлюбно-

сімейному законодавстві". 

протягом 

року 
куратори 

 



8 Моральне виховання 

 

Завдання: 

 формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, 

працелюбності, самодисципліни; 

 формування моральної культури особистості, засвоєння моральних 

норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних 

переконань; 

 становлення  етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних 

стосунків. 

 

№ з/п Зміст роботи , тематика заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

8.1  

Проводити бесіди зі студентами стосовно 

проблем міжнаціональних відносин, 

толерантного ставлення до людей різних 

національностей та релігійних груп. 

протягом 

року 
куратори груп 

 

8.2  
Забезпечення роботи школи адаптації 

«Відродження». 

протягом 

року 
Філіппова О.В. 

 

8.3  

Забезпечувати оперативне вирішення 

побутових та соціальних проблем 

студентів. 

протягом 

року 

студентський 

профком, 

студентська рада 

 

8.4  

Проводити анонімне анкетування 

студентів коледжу щодо фактів 

корупційних дій та хабарництва, якості 

навчально-виховної роботи, умов 

проживання, оцінки діяльності кураторів, 

викладачів та адміністрації коледжу. 

протягом 

року 

адміністрація, 

студентська рада 

 

8.5  

Рекомендовані теми виховних годин: 

- «Цілую матері натруджені руки»; 

- «Ідеали сучасної молоді»; 

- «Про красу людських взаємостосунків»; 

- «Народження дитини та виховання 

немовляти в українській родині»; 

- «Майбутнє наше – то лиш наша справа, 

лиш наших рук і совісті, й ума»;  

- «Моральні і правові основи шлюбу та 

сім’ї»; 

-  «Рядки, обпалені війною»; 

- «Живи за законами християнської 

любові»; 

- «Структура особистості, її якості і як 

вони функціонують»; 

- «У чому сенс життя?»; 

- «Людина – справжнє диво, таємниця»; 

- «Готовність студентської молоді до 

шлюбно-сімейних відносин»; 

- "Добра людина та, що робить добро, чи 

та, що не робить зла?"; 

- "Моральна мотивація вчинку". 

протягом 

року 
куратори 

 

 

  



9 Екологічне виховання 

 

Завдання: 

 

 формування основ глобального екологічного мислення та екологічної 

культури; 

 оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального 

природокористування; 

 виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство; 

 виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної 

діяльності. 

 

 

№ з/п Зміст роботи , тематика заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

9.1  

Залучати студентів до 

впорядкування навчальних 

аудиторій та прилеглих до коледжу 

територій 

протягом 

року 
студентська рада 

 

9.2  

Провести виставку фоторобот  та 

стінгазет студентів, присвячену 

екологічним питанням. 

Квітень  

2021р. 

викладачі екології, 

куратори 

 

9.3  

Провести тиждень, присвячений 

аварії на ЧАЕС: «Чорнобиль: учора, 

сьогодні, завтра…». 

21-25 квітня 

2021р. 

заст. директора з 

виховної роботи, 

викладачі екології 

 

9.4  
Провести Тиждень благоустрою, 

присвячений Дню довкілля. 

квітень 

2021р. 

заст. директора, 

куратори 

 

9.5  

Рекомендовані теми виховних 

годин: 

- «Чорнобиль -  біль моєї країни»; 

- «Обіймемо Землю красою й 

любов’ю»; 

- «Регіональні, національні й 

глобальні екологічні проблеми в 

Україні»; 

- «Про стан довкілля в Донецькій 

області: цифри і факти»; 

- «Руйнівний вплив людини на 

навколишнє середовище та його 

наслідки; 

- «Екологічна культура – показник 

цивілізованості держави»; 

- «Міжнародне співробітництво в 

галузі збереження та відновлення 

довкілля»; 

- "Екологічне маркування товарів". 

протягом 

року 
куратори 

 

 

 

  



10 Естетичне виховання 

Завдання:  

 розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої 

діяльності; 

 формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на 

українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури; 

 вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, 

відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті. 
 

№ з/п Зміст роботи , тематика заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

10.1  
Провести виставку студентської 

творчості. 

березень 

20210р. 

заст. директора з 

виховної роботи, 

студентська рада 

 

10.2  
Відвідати виставку дерев’яних 

скульптур Г Короткова в ПДТУ. 

протягом 

року 
куратори 

 

10.3  
Відвідувати музеї, концерти, 

мистецькі конкурсні програми 

протягом 

року 
куратори груп 

 

10.4  

Рекомендовані теми виховних 

годин: 

- «Вишивана ікона»; 

- «Класик української прози » (до 

175 річчя з дня народження Івана 

Карпенко-Карого ) 

- «Люблю пісні мого краю»; 

- «Гетьман на віка» ( до 450 річчя 

від дня народження Петра 

Кононовича Сагайдачного). 

- «Кобзарське мистецтво України». 

протягом 

року 
куратори 

 

 

11 Трудове та професійне виховання 

 

Завдання: 

 формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в 

умовах ринкової економіки; 

 формування почуття господаря та господарської відповідальності; 

 розвиток умінь самостійно та ефективно працювати. 

№ з/п Зміст роботи , тематика заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

11.1  
Провести фахові конкурси «Кращий за 

професією» в коледжі. 
за планом ЦК голови ЦК 

 

11.2  
Організувати роботу фахових клубів 

при циклових комісіях. 

протягом 

року 
голови ЦК 

 

11.3  

Забезпечити участь студентів коледжу 

у фахових конкурсах, олімпіадах, що 

проводяться у місті та області. 

протягом 

року 
голови ЦК 

 

11.4  Відзначати професійні свята. 
протягом 

року 
голови ЦК 

 

11.5  

Оволодіння студентами робітничою 

професією під час проходження 

практики. 

за навчальним 

планом 
Голови ПК 

 



11.6  

Участь у Ярмарках професій, що 

проводяться центрами зайнятості 

міста. 

листопад, 

травень 

заст. директора 

з виховної 

роботи, 

куратори 

випускних груп 

 

11.7  

Проведення суботників, акцій зі 

збереження майна коледжу, 

укріплення та поповнення 

матеріальної бази коледжу. 

протягом 

року 

студентська 

рада коледжу 

 

11.8  
Організувати зустрічі студентів з 

випускниками минулих років.  

під час тижнів 

циклових 

комісій 

голови ЦК 
 

11.9  

Рекомендовані теми виховних годин: 

- «Високий професіоналізм – вимога 

часу»; 

- «Видатні українські вчені» 

- «Скрізь і у всьому – особистий 

приклад»; 

- «Обов’язок, честь і совість у 

професії»; 

- «Яким я бачу своє професійне 

майбутнє»; 

- «Стан та перспективи розвитку галузі 

в Україні». 

протягом 

року 
куратори 

 

 

12 Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

 

Завдання: 

 виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового 

способу життя;  

 формування знань і навичок фізичної культури в житті людини; 

 забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів; 

 фізичне, духовне та психічне загартування; 

 формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання 

негативним звичкам, профілактика захворювань; 

 створення умов для активного відпочинку студентів. 

№з/п Зміст роботи , тематика заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

112.1 

Складання та затвердження Плану 

спортивних заходів на 2020-2021 

навчальний рік. 

вересень 

2020р. 

керівник 

фізичного 

виховання 

 

112.2 

Проведення анкетування студентів 

нового набору для визначення 

спортивних уподобань. 

вересень 

2020р. 

викладачі 

фізичного 

виховання 

 

112.3 

Здійснення лікувально-профілактичного 

контролю за станом здоров’я, фізичного 

розвитку та фізичної підготовки 

студентів. 

постійно 

медичний 

працівник, 

керівник 

фізичного, 

викладачі 

 

112.4 
Призначення фізоргів груп та 

проведення з ними методичних занять 

вересень - 

жовтень 

2020р. 

керівник 

фізичного 

виховання 

 



112.5 

Організація роботи спортивних секцій зі 

спортивних ігор, та активне залучення 

студентів до занять. 

протягом року 

керівник 

фізичного 

виховання 

 

112.6 

Проведення першості коледжу з 

баскетболу, 

волейболу,  

настільного тенісу, 

шахів, 

шашок, 

футболу. 

 

жовтень 

жовтень 

листопад 

грудень 

лютий 

квітень 

керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

фізичного 

виховання 

 

112.7 

Сформувати збірні команди коледжу з 

видів спорту та взяти участь у 

Спартакіаді міста серед ВНЗ I-II рівнів 

акредитації. 

за планом 

проведення 

спартакіади 

керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

112.8 
Організувати зустріч студентів коледжу з 

відомими спортсменами міста. 

за 

домовленістю 

керівник 

фізичного 

виховання 

 

112.9 

Проведення серії матчевих зустрічей зі 

збірними командами інших навчальних 

закладів. 

за 

домовленістю 

керівник 

фізичного 

виховання 

 

112.1

0 

Проведення науково-практичної 

конференції з фізичного виховання  
квітень 2021р. 

керівник 

фізичного 

виховання 

 

112.1

1 

Рекомендовані теми виховних годин: 

- «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив 

нас»; 

- «Українські вчені про збереження 

здоров’я»; 

- « «Що ти обираєш: жити здóрово чи 

здорóво?», 

- «Алкогольна залежність як медико - 

психологічна проблема»; 

- «Здорові звички – здоровий спосіб 

життя»; 

- «Наркотики чи життя: альтернативи 

немає»; 

- «Здоровий спосіб життя – ознака 

цивілізованості людини»; 

- «Правила особистої та побутової 

гігієни»; 

- «Життя без нікотину можливе»; 

- «Зроби свій вибір на користь здоров’я»; 

- «Харчування і наше здоров'я». 

 

протягом року куратори 

 

112.1

2 

Нагородження кращих спортсменів за 

підсумками навчального року . 

червень 

2021р. 

директор за 

поданням 

керівника 

фізичного 

виховання 

 

 

 

Заступник директора з виховної роботи    Л.М. Демидова 
 


