
« ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Директор коледжу 

__________М.І.Романова 
«01» вересня 2017 р. 

 
 

План виховної роботи Київського коледжу міського господарства 
Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського 

на 2017-2018 навчальний рік 
 
 
№ 
п/п 

Заходи 
    

 

Термін  
виконання 

Відповідальний Відмітка  
 про 

виконання 
 1. Організаційна  робота. 

 
   

1.1. Розробка   і  затвердження  плану  виховної  роботи   на навчальний рік. 
 

  01.09.17 
 

Пустовойт Л.А.  

1.2. Розробка рекомендацій   щодо   планування   та   здійснення виховної    
роботи  в навчальних групах 
 

До 01.09.2017 Пустовойт Л.А.  

1.3. Складання  графіків чергування викладачів в гуртожитку, Контроль  їх 
виконання. 
 

щомісячно Пустовойт Л.А.  

1.4. Розробка  і затвердження  плану роботи семінару керівників  груп. 
 

15.09.2017 Пустовойт Л.А.  

1.5. Розробка   плану  виховної  роботи  в  гуртожитку 
 

01.09.2017 Вихователь 
гуртожитку 

 

1.6. Проведення   аналізу   адаптаційного   періоду  студентів нового   прийому   
на  семінарі   керівників   груп. 
 

Жовтень-
листопад 

Пустовойт Л.А. 
Практичний 
психолог 

 



1.7. Організація  та проведення  студентської  конференції. 
 

Вересень 2017 Пустовойт Л.А.  

1.8. Організація та координація роботи Студентськоїї ради коледжу. 
 

постійно Пустовойт Л.А.  

1.9. Організація та координація роботи Студентської ради 
гуртожитку 

постійно Вихователь 
гуртожитку 

 

1.10. Організація та координація роботи студентського профспілкового комітету 
 

постійно Ленченко О.А.  

1.11. Організація роботи старостату 
 

щотижня Пустовойт Л.А.  

1.12 Випуск   стінних   газет   та   інформаційних  стендів : 
− до   Дня   працівників   освіти ; 
− до   Дня   коледжу ; 
− до   Дня   визволення Києва  від фашистських загарбників ; 
− до   Дня   студента ; 
− до   Дня   збройних  сил   України ; 
− Зимові  свята  українців ; 
− до   Дня  Святого  Валентина ; 
− до   Дня   8  березня ; 
− до   Всесвітнього  Дня  Землі ; 
− до   Дня  Академії ; 
− до   Дня  Перемоги . 
 

 
Жовтень 
Жовтень 
Жовтень 

 
Листопад 
Грудень 
Грудень 
Лютий 

Березень 
Березень 
Квітень 
травень 

Студрада коледжу  

 2. Національно-патріотичне  виховання. 
 

   

2.1 Проведення першої виховної години «Український вимір - європейські 
цінності» 

01.09.2017 Керівники груп  

2.2. Організація і проведення заходів до Дня партизанської слави: 
− відвідування музею Партизанської слави; 
− проведення бесід в навчальних групах 

 

22.09.2017 Керівники груп  



2.3 Організація та проведення заходів до  76-й річниці трагедії Бабиного 
Яру: 

− проведення бесід в навчальних групах; 
− відвідування меморіалу в Бабиному Яру;  
− перегляд документальних та художніх фільмів 

 

 
 

вересень 

 
 
Керівники груп 

 

2.4  Відкриття Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе». 
 
 

5 жовтня Галка Л.Ф. 
Наздратенко Л.Ф. 

 

2.5 Участь  у    заходах  до Дня   визволення України   від  німецько - 
фашистських   загарбників 
 

Жовтень 
2017 р. 

 Пустовойт Л.А. 
Любченко Л.В. 

 

2.6 Проведення заходів до  дня Захисника України та українського 
козацтва : 

− зустрічі із  воїнами-учасниками АТО «В родинному колі»  

− театралізоване дійство до Дня українського козацтва 
 

 
 

9- 13 жовтня 
 

12 жовтня 

 
 
Керівники груп 
 
Наздратенко М.Л. 

 

2.7 Проведення заходів до Дня української писемності та мови: 
− написання диктанту ,присвяченого Г. Сковороді ; 
− екскурсія до музею літератури 

 

 
9 листопада 

    
   Капран С.Б. 
   Наздратенко М.Л. 
   Траневська Л.О. 

 

2.8 Провести заходи до дня Гідності та Свободи: 
− покладання квітів до меморіалу Героям Небесної сотні 
− конкурс студентських есе на тему «Що для мене патріотизм і 

любов до Батьківщини?» 
 

21 листопада  Керівники груп  

2.9 Проведення  заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів 
 

−  відвідування музею Голодомору,участь в акції «Запали свічку» 
 

 
 

24-26 
листопада 

 
 
Керівники  груп 
 
 

 



2.10 Проведення заходів до Дня Збройних сил України: 
− зустріч із випускниками коледжу - військовослужбовцями  збройних 

сил України; 
− відвідування музею Збройних сил України; 
−  

 
грудень 

 
Пустовойт Л.А. 
Керівники груп 

 

2.11 Організація та проведення заходів до дня Св. Андрія Первозданного та 
Дня Св.Миколая : 

− Українські вечорниці 
− Майстер-клас з виготовлення ляльки - мотанки 
− Благодійний ярмарок 

 
 

грудень 

 
 
Залізняк Т.С. 
 
 
студрада 

 

2.12 Організація та проведення заходів до Дня Соборності України та 
пам’яті юнаків, які загинули під Крутами : 

− Відвідування музею Центральної Ради 
 

 
 

Січень 2018 

 
 
Любченко Л.В. 

 

2.13 Заходи до Дня рідної мови : 
− Конкурс мовознавців 

 
Лютий 2018 

 
Дехтярчук В.В. 

 

2.14 Організація  та  проведення   Шевченківських  днів: 
− Шевченківські читання 
− Екскурсія до музею Т.Г.Шевченка 

 

 
Березень 2018 

Галка Л.Ф. 
Викладачи 
укр.мови та 
літератури 

 

2.15 Організація та проведення заходів до Дня Чорнобильської трагедії: 
− Відвідування музею Чорнобиля студентами-першокурсниками 

 
Квітень 2018 

 
Кучма О.В. 

 

2.16 Організація та проведення заходів    до  Пам’яті і примирення та   Дня  
Перемоги: 

− Привітання ветеранів коледжу; 
− Організація виставки «Родинна пам'ять про війну» 
− Проведення спецсемінару «У війни не жіноче обличчя» 
− Відвідування  Національного комплексу Україна у Другій 

світовій війні. 

 
 
 

Травень 2018 
р. 

 
 
Ленченко О.А. 
 
Пустовойт Л.А. 
 
 
Керівники груп 

 



− Конкурс читців  
 
 

Галка Л.Ф. 

2.15 Участь   у   заходах   до   Дня  Києва. 
 

Травень 2018 Керівники груп  

2.16 Організація   екскурсій   по   історичним   місцям  Києва   та   України Протягом року  Керівники груп  
     
 3. Інтелектуальне  виховання. 

 
   

3.1. Організація та проведення олімпіад з навчальних дисциплін 
 

За окремим 
графіком 

Голови ц/к  

3.2 Організація та проведення конкурсу «Студент –ерудит» 
 

грудень Кучма О.В.  

3.4 Організація та проведення конкурсу «Студент коледжу» 
 

листопад Пустовойт Л.А. 
Голова 
студентської ради 

 

 4. Морально-правове виховання та профілактика правопорушень 
 

   

4.1 Підготовка і проведення виховних годин в групах нового прийому  з приводу 
дотримання моральних і правових норм у суспільстві : 
- відповідальність за злочини проти життя, здоров’я, честі і гідності особи; 
- особливості кримінальної відповідальності осіб за злочини проти власності; 
- характеристика відповідальності осіб за злочини проти громадського 
порядку і моральності; 
- адміністративна і кримінальна відповідальність за придбання, вживання 
наркотичних засобів, за злочини, вчинені у стані алкогольного сп’яніння; 
- види юридичної відповідальності неповнолітніх. 
 

вересень Дзержинська Т.М.  

4.2 Надання інформації правового характеру відповідальності дітей за 
порушення норм діючого законодавства на батьківських зборах. 

жовтень Дзержинська Т.М  

4.3 Проведення  психолого – педагогічного спостереження та складання списків 
студентів, схильних до правопорушень. 

Вересень-
жовтень 

Керівники груп 
Практичний 
психолог 

 
 



4.4 Організація та  проведення зустрічі  студентів з працівниками кримінальної 
міліції у справах неповнолітніх. 
 

грудень Дзержинська Т.М.  

4.5 Проведення індивідуальної роботи зі студентами ,які мають пропуски занять 
без поважних причин. 
 

постійно Керівники груп  

4.6 Проведення рейдів в гуртожитку з метою контролю дотримання правил 
внутрішнього розпорядку. 
 

Щомісячно  вихователь 
Рада гуртожитку 

 

4.7 Обговорення статей в журналах, художніх творів, фільмів на теми моралі. 
 

За планом 
роботи 

Керівники груп  

4.8 Організація та робота ради профілактики правопорушень 
 

постійно Пустовойт Л.А.  

4.9 Організація та проведення благодійних акцій 
 

Протягом року Студентська рада  

4.10 Організація роботи волонтерів коледжу Протягом року Студентська рада  
     
 5.Художньо-естетичне  виховання та розвиток творчих здібностей. 

 
   

5.1 Залучення студентів до участі у роботі творчих колективів: 
− Вокальної студії 
− Театральної студії 
− Танцювальної студії 

 

 
Протягом року 

за окремим 
графіком 

 
Ященко С.С. 
 

 

5.2. Організація та проведення традиційних свят : 
− Посвята першокурсників у студенти 
− День працівника освіти 
− День коледжу 
− День студента 
− Новорічне свято 

 
Вересень 
Жовтень 

 
Жовтень 
Листопад 
Грудень 
Лютий 

Березень 

 
Пустовойт Л.А. 
Ященко С.С. 
Студрада коледжу 

 



− День св. Валентина 
− Міжнародний жіночий день 
− День Перемоги 
− Випускні вечори 

 

 
Травень 
Січень, 
червень 

5.3 Відвідування студентами коледжу театрів ,музеїв та виставок  Протягом року Ленченко О.А. 
керівники груп 
 

 

 6.Формування цінностей здорового способу життя та спортивно-
туристична робота. 

 

   

6.1 Організація  роботи  спортивних  секцій та залучення студентів до їх роботи. 
 

 

Протягом року Островьский В.Е.  

6.2 Організація  та   проведення  спортивних  змагань  з різних  видів  спорту 
серед  команд навчальних груп 

За окремим 
графіком 

Островьский В.Е.  

6.3 Участь  у  загально академічних , районних та міських  спортивних 
змаганнях. 
 

За окремим 
графіком 

Островьский В.Е.  

6.4 Відвідування   студентами   коледжу  спортивних  змагань  на  міських  
стадіонах  та  у  Палаці  Спорту. 
 

Протягом року Островьский В.Е. 
Керівники груп 

 

6.5 Організація  роботи  лекторію  "За   здоровий   спосіб  життя": 
− проведення  бесід щодо репродуктивного здоров’я дівчат; 
− профілактика ВІЛ СНІДу; 
−  скажемо палінню «Ні» 
− Правильне харчування 

 

За окремим 
графіком 

Кучма О.В.  

 7. Екологічне виховання 
 

   



7.1 Організація та проведення екологічних  акції  в т.ч. «Зробимо Україну 
чистою». 

квітень Пустовойт Л.А.  

7.2 Організація та проведення суботників по прибиранню території навколо 
навчального закладу 

квітень Студрада коледжу  

7.3 Організація та проведення прибирання в закріплених аудиторіях Протягом року Керівники груп  
7.4 Організація та проведення виставки фотографій  «Краса рідного краю» до Дня 

Землі. 
березень Студрада коледжу  

7.5 Організація та проведення конкурсу плакатів до Дня землі. березень Студрада коледжу  
     
 8. Робота   з   батьками. 

 
   

8.1 Організація  та   проведення батьківських зборів. 
 

Жовтень, 
квітень 

Керівники груп  

8.2 Робота з батьками студентів, які проживають у гуртожитку. постійно Керівники груп  
8.3 Підтримка зв’язку з батьками студентів, які мають незадовільні оцінки та 

пропуски занять без поважних причин. 
 

постійно Керівники груп  

8.4 Надсилання листів вдячності  батькам кращих студентів постійно Завідуючі 
відділеннями 
Керівники груп 

 

 
 
 
Заступник директора з НВР                                       Л.А.Пустовойт 


