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ЗАТВЕРДЖУЮ 

         Директор              О.Є. Грибанова  

         «____»______________2015 рік 

 

 

ПЛАН ВИХОВНОЇ  РОБОТИ 

Економіко-правничого коледжу ЗНУ 

на 2015-2016 навчальний рік 

 

І. Організаційна робота зі студентами та батьками 

 

1. Планування роботи 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1 2 3 4 

1. 

 

Розробити методичні рекомендації з планування виховної роботи 

та ведення документації з виховної роботи 

до 26.08.15 

 

Заст. директора з ВР 

Кирилова І.О. 

2. 

 

 

 

Узгодити і затвердити: 

- план виховної роботи кураторів груп; 

- план роботи методичного об’єднання кураторів груп; 

- план роботи Ради студентського самоврядування коледжу. 

Серпень -

вересень 

 

 

Заст. директора з ВР 

Кирилова І.О. 

     3. 

 

 

 

Скласти і затвердити графік: 

- відвідування клініки дружньої  до молоді; 

- проведення годин спілкування; 

- відвідування викладачами гуртожитків ЗНУ 

 

 

до 14.09.15 

 

 

 

Заст. директора з ВР 

Кирилова І.О. 

    4. 

 

 

Закріпити за студентськими групами учбові аудиторій до 31.08.15 Заст. директора з ВР 

Кирилова І.О. 

 

2. Організаційна робота 

1.                                             2. 3. 4. 

1. День знань та перша лекція  01.09.15 Заст. директора з ВР 

Кирилова І.О., 

студ.рада, 

куратори груп 

     2.  Проведення бесід з правил поведінки у життєво небезпечних 

ситуаціях 

Вересень 

Грудень 

Травень 

Червень 

Заст. директора з ВР 

Кирилова І.О., 

куратори 

 

3. Адаптація студентів нового прийому 

1.                                         2. 3. 4. 

1. Організувати поселення студентів до гуртожитку, забезпечити їм 

відповідні умови проживання 

21.08.15- 

25.09.15 

Заст. директора з ВР 

Кирилова І.О., 

куратори 

2. Провести організаційні збори мешканців гуртожитку з метою 

ознайомлення студентів з правилами внутрішнього розпорядку та 

вибір старости блоку  

до 10.09.15 Заст. директора з ВР 

Кирилова І.О., 

куратори 

3. Ознайомлювальні  екскурсії по коледжу   і  місту 26.08.15 -12.09.15 Куратори І курсу 

 

4. «День посвяти у першокурсники»  
Організаційні збори в групах нового набору за темою: «Традиції 

коледжу та правила внутрішнього розпорядку» 

31.08.15 Куратори І курсу 

5.  Лекції: «Як організувати своє навчання в коледжі»,  «Самостійність – 

залог успішного студентського навчання»; «Хімія та здоров‘я: 

швидка їжа» (ВУ, 04.12, с.67) 

вересень Куратори 

6. Анкетування студентів та їх батьків  Вересень 

 Листопад 

 

Куратори 

7. Провести психологічне тестування студентів з метою виявлення 

темпераменту студентів, їх комунікативних  та організаційних 

здібностей, особливостей характеру 

вересень Куратори 
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8. Бібліотечні години на теми: 

«Як користуватися бібліотекою»; 

 «Як поводитись з книгою»; 

«Вчимося працювати в читальній залі з книгою і комп‘ютером»; 

«Як працювати в Інтернет»; 

«Як користуватися електронним посібником». 

вересень -жовтень Куратори І курсу 

9. Батьківські збори на 1 курсі  на теми: 

«Про Статут навчального закладу, історію коледжу, традиції та 

правила внутрішнього розпорядку»; 

«Як допомогти дитині  адаптуватися в студентському житті»; 

«Вікові особливості студентів 1 курсу» (рекомендації психолога)»; 

«Права і обов‘язки батьків». 

серпень 

жовтень 

 

Зав. відділень, 

центр дослідження, 

куратори 

 

 

 

10.  Години спілкування: 

«Раціональне харчування – запобігання хворобам»; 

«Як корисно витрачати час»; 

«Корисні захоплення»; 

«Фізкультура і спорт у житті людини»; 

«Інтернет для навчання»; 

«Твій зовнішній вигляд»; 

«Медогляди для студентів». 

Вересень - 

жовтень 

Куратори 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Організація студентського самоврядування 

1 2 3 4 

1. Ознайомлення студентів 1 курсу з Положенням про органи  

студентського самоврядування коледжу 

вересень Куратори, студ. 

рада 

 

2. Вибори органів самоврядування в групах вересень Куратори, студ. 

рада 

3. Звітно-виборна конференція Ради студентського самоврядування лютий Голова студ.рад 

 

4.  Робочі наради старостату  щотижня Заст. директора з 

ВР, зав. відділення 

 

4. Робота з батьками 

1 2 3 4 

1. Ознайомлення з сімейним станом студентів з метою цілеспрямованої 

виховної роботи  та складання соціального паспорту групи  (для груп 

набору 2015 року). 

Внесення поправок в соціальний паспорт групи (для 2-4 курсів) 

Вересень 

Жовтень 

Заст. директора з ВР 

Кирилова І.О., 

куратори  

2. Індивідуальна робота з батьками з  метою: 

- виявлення особливостей у поведінці або стану здоров’я дітей; 

- формування педагогічної культури батьків 

Протягом року Куратори 

3. Організація інформованості батьків з питань успішності та  

відвідування  занять. 

Протягом року Куратори 

4. Індивідуальна робота з батьками студентів з “групи ризику”: 

- зустрічі з фахівцями правоохоронних органів; 

- співбесіди  у колі  з кураторами;  

- правовий лекторій для батьків 

 

протягом року 

щомісяця 

 

Заст. директора з ВР 

Кирилова І.О., 

куратори 

5. 1. (І семестр) Організація і проведення батьківських зборів у групах з 

питань: 

- відповідальність батьків за виховання дітей; 

- психологічні аспекти виховання молоді; 

- попередження насильства в сім‘ї: 

- спільна робота сім'ї та педагогів з профілактики правопорушень, 

наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та СНІДу; 

- підготовка дітей до самостійного життя; 

-  попередження  ранній вагітності  та дострокових шлюбів; 

- підсумки навчання (у семестрі), практик, підготовка до складання 

семестрових та державних іспитів 

2 (ІІ семестр) Організація і проведення батьківських зборів у групах з 

питань: 

- підсумки І семестру; 

- підготовка до екзаменаційної сесії; 

- підготовка до складання Державної підсумкової атестації 

 

За графіком 

 

 

 

 

 

 

Зав. відділень. 

Куратори 

6. Анкетування батьків “Чи знаєте ви своїх дітей?” Протягом року Куратори 
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ІІ. Національно – патріотичне виховання 

 

1. 2. 3. 4. 

1.     Години спілкування:  

• Україна: історія та уроки державотворення; 

• Україна – суверенна і незалежна, демократична і правова держава; 

• Світ відкриває Україну, Україна відкриває світ; 

• Видатні військові України; 

- «Тих днів не стерти з пам‘яті людської…»; 

- «Фронтові листи»; 

- «Недописані сповіді, які опалила війна»; 

- Екскурсії  по пам‘яткам  ВВВ міста Рубіжне, в міський музей  та ін.. 

- «Це потрібно не мертвим. це потрібно живим»; 

- «Їх подвиг не згасне»; 

- «Вогонь пам’яті»; 

-«Пам'ять героїв в полум’ях свічок»; 

-«Це було колись на Хортиці» (ВУ, 06.12, с.75); 

-«Українські страви» (ВУ, 06.12, с.79); 

-«Обрядовість українців» (ВУ, 06.12, с.72); 

-«Бій під Крутами» (ВУ, листопад 2011 р.); 

-«Здоров‘я народу – багатство країни» (ВУ, червень 2011, с.74); 

-«Державний прапор – святиня України»; 

- «Символи України»; 

- «Звичаї мого народу»; 

- «Конституція України-логічне продовження розвитку українського 

демократичного державотворення»; 

-«Державні символи  України. Закон України про поважливе відношення до 

державної символіки» (1 курс); 

- «Люди, які прославили мій краї»; 

- «Сторінки історії мого міста»; 

 «Україна в сучасному світі»; 

«Українська мова як державна в контексті нової освіти»; 

«Наші знані земляки» (організація зустрічей із цікавими людьми за вибором 

кураторів); 

«Видатні  українці»; 

«Здрастуйте, господине Масляна!» (ВУ, 02.12, с.62); 

«На свят Великдень» (ВРТК, випуск 9) 

 Писанкарський словник (значення символів і кольорів писанок) –ВРТК, 

випуск 9, с 124 

  Страви до великоднього столу (ВРТК, випуск 9, с 134) 

«11 квітня – Всесвітній день визволення в’язнів концтаборів» 

«Освенцим, Бухенвальд – свідки страшних злочинів фашистів» 

 

Протягом року 

 

 

 

 

Куратори 

студентських груп 

  

2. До Дня партизанської слави   

Години спілкування:  

- «Люди з легенди» (спогади ветеранів ВВВ); 

-  заочні екскурсії по місцях партизанської слави Запоріжжя. 

24.09.15 Куратори 

студентських груп 

 

3.  Трагедії у Бабиному Яру 

- урок – реквієм; 

- книжкова  виставка. 

25.09.15 Директор 

бібліотеки, 

куратори 

4. До Днів європейської спадщини: 

- тематичні години спілкування; 

- заочні комп‘ютерні екскурсії по державах Європи; 

- пізнавально - розвиваюча  гра  «Галопом по Європі» 

08.09.15- 

12.09.15 

     Носик М.О., 

куратори груп, 

суд.рада 

 

5. До Дня українського козацтва (14.10.)  

 Конкурсна  спортивно-розважальна  програма  “Козацькі розваги” (1-2 

курс) 

15.10.15 Курівник фізичного 

виховання, 

викладачі 

фізвиховання, 

Куратори 

 

6. До Дня  визволення України від німецько-фашистських загарбників. 

(28.10.) (1-3 курс) 

- проведення тематичних годин спілкування;  

- краєзнавча конференція "Доля моєї родини в історії Великої Вітчизняної 

війни"; 

-  акція «Жива пам‘ять»  для студентів 1 курсу; 

- надання допомоги ветеранам війни та праці, залучення до цієї роботи 

волонтерського сектору   

 

29.10.15 

 

 

 

 

 

 

 

Куратори 

студентських груп 

 

7.  До Дня української писемності та мови (09.11.) 10.11.15 Голова ЦК Труш 
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- Година спілкування у формі усного журналу:  «Слов’янська 

писемність: витоки, історія впровадження, сучасний стан» (1-3 

курси);  

- конкурс стіннівок; (1-3 курси); 

- конкурс презентацій « Я живу в Україні, …»( 1-2 курси); 

- конкурс віршів про мову « О мово моя!» ( 1 курси); 

- година спілкування: «У світі чарівних звуків і слів» (про рідну мову 

(ВУ, квітень 2011, с.71). 

Н.В. 

 

Українознавці 

 

Куратори 

 

Прес-центр 

 

8.  До  Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій: 

- урок-реквієм до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних 

репресій (1 курс); 

- перегляд фільму «Голодомори 30-х» (2 курс); 

- книжкова виставка «Трагедія українського народу». 

 

17.11.15- 

21.11.15 

За графіком 

 

 

     Куратори груп 

 

Прес-центр 

 

9. До Дня збройних сил України (06.12.) 

-  тематична година спілкування;   

- зустріч з представниками міськвиконкому (1 курс); 

10.12.15  Куратори 

студентських груп 

 

10. До Дня Соборності України (22.01.) 

- виховні години: «Історичний урок єднання», «Перший Президент 

України», «У єдності наша сила: День Соборності України»; 

- радіопрограма «Пробудження національної самосвідомості»; 

- книжкова виставка  

 

 

21.01.15 

Заст. директора з ВР 

Кирилова І.О., 

Куратори 

Прес-центр 

    

11. До Дня визволення м. Запоріжжя від фашистських загарбників 

- тематичні години спілкування; 

- участь у міських заходах, присвячених визволення м. Запоріжжя від 

німецьких окупантів; 

-  екскурсія  до міського музею; 

- випуск газети «Як визволялось Запоріжжя від фашистських загарбників». 

 

14.10.15  

Заст. директора з ВР 

Кирилова І.О.,  

куратори груп, 

Викладачі історії, 

студ. рада 

 

12. До Дня  народження Т.Шевченка “Ми чуємо тебе, Кобзар!” 

- конкурс читців (1-4 курси); 

 «О мово, музико, калино – бальзам цілющий для душі»; 

- година спілкування:  «Шана великому Кобзарю»  

 

09.03.15-

13.03.15 

Українознавці 

Прес-центр 

13. До Дня Перемоги (09.05.) (1-4 курси) 

- проведення тематичних годин спілкування; 

- зустрічі з ветеранами ВВВ; 

- участь коледжу у міському мітингу;   

   - робота волонтерських загонів з надання допомоги ветеранам ВВВ; 

 -  екскурсії до міського музею на експозиції  

до Дня Перемоги для груп І-ІVкурсів; 

- «Це потрібно знати усім поколінням» (турнір знавців історії Великої 

Вітчизняної війни) 

 

27.04.15-

09.05.15  

  Заст. директора з 

ВР 

Кирилова І.О., 

     Куратори груп 

    Викладачі історії 

Прес-центр 

 

 

14. До Дня Конституції України 

- година спілкування за темою: «Від носія суверенітету до його 

володаря»; 

- виставка книжок «Історичний шлях українського народу до 

прийняття  Конституції України 1996 року» 

червень Куратори груп 

 

 

ІІІ Духовне  виховання 

   1. Години спілкування: 

«Це цікаво знати…»; 

«Вчимося на прикладах життя видатних особистостей світу»; 

«Милосердя – це милість душі»; 

«Як стати успішною особистістю»;  

«Цікаві знання»; 

«Роль матері у вихованні дитини»  

« Історії з життя Матері Терези»; 

«Географія святих місць України: Іона Затворник і Святогірськ» 

Протягом 

року 

Куратори груп 

    2. Новорічні благодійні свята для дитячого православного будинку 

«Надія»  

19.12.15-

31.12.15 

  Заст. директора з 

ВР 

Кирилова І.О., 

     студ. рада 

 

ІV.  Громадянсько – правове виховання 

1. 2. 3. 4. 

1. 1 Години спілкування: 

• «Правова культура – міцність держави»; 

• «Культура міжетнічних відносин у полікультурному просторі»; 

• «Ми – європейці: за і проти»; 

• «Особиста відповідальність – пріоритетна риса громадянина»; 

Вересень –

листопад 

 

 

 

Куратори 

навчальних груп 
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• «Від формування правомірної поведінки до правової культури 

громадянина України»; 

- «Про міжнародну конвенцію прав і свобод людини»; 

- «Правила внутрішнього розпорядку ЕПК»,  «Права  та обов‘язки 

студента ЕПК»,  

-«Закон для тебе і про тебе», «З чого починається злочин»; 

- «Людина – громадянин. Закон про громадянство»;. – 

Конституційні обов‘язки неповнолітніх громадян (охорона природи, 

дбайливе ставлення до тваринного і рослинного світу, історичних 

пам‘яток…)»,  

-«Соціальні і культурні права неповнолітніх. Конвенція про права 

дитини»; 

- «Підліткова праця: правознавчий аспект»; 

-«Україна і міжнародні організації»; 

-«Міжнародно-правові  документи з прав людини»; 

-«Від чарки до злочину – один крок»;  

-«Захист Вітчизни – обов‘язок громадян України»,  «Українське 

законодавство про військовий обов‘язок громадянина»; 

- «Зустріч з представниками міськвиконкому» (1,2 курси)   

- «Зустріч з представниками правоохоронних органів»; 

 «Погляд на цивільний брак через призму сімейного кодексу України». 

- «Трудове право. Дисциплінарна провина» (3,4 курси) 

- диспут «Що є головним: права чи обов’язки?» 

-«Ми такі різні, ми такі рівні»; 

-«Мій дисплей» ; 

-«Люди народжуються різними: несхожими, своєрідними»; 

-«Бути людиною на землі» (толерантні відносини);  

-«Людина з планети Старість…» (до дня людей похилого віку) 

 

 

 

 

 

Грудень, лютий 

 

 

 

 

 

Березень  

 

 

Квітень  

2.  Школа правознавства: 

-  «Адміністративний кодекс України. Відповідальність за адміністративні 

правопорушення» (1курс)»; 

- «Запобігання та виявлення корупції»; 

-«Кримінальний кодекс України. Відповідальність неповнолітніх за 

скоєння злочину» (1 курс); 

- зустріч з представниками кримінальної міліції (2 курс); 

- зустріч з лікарем-наркологом (1 курс); 

- зустріч з представниками МЦ СССМ  з проблем гендерної освіти (1 

курс); 

- зустріч з представниками МЦ СССМ  «Жінки на продаж», «Наркоманія- 

зруйноване майбутнє»; 

- конкурс на кращого знавця Конституції та законів України; 

- книжкова виставка «Закон і ми» 

- зустріч з представниками Центру зайнятості населення (3-4 курси) 

- зустріч з представниками ДАІ. 

 

За графіком  

 

 

 

 

 

Викладачі ЦК 

правознавства  

 

3. Участь у конкурсі  ЗНУ «Дозвольте відрекомендуватися» І курс  За планом   Заст. директора з 

ВР  

Куратори груп 

   Студ. рада 

 

4. Акція “Милосердя” до Дня людей похилого віку (01.10.) 

- тематичні години спілкування; 

- участь у благодійних акціях Червоного Хреста  

- участь у Всеукраїнській акції «Серце до Серця»; 

- робота волонтерського сектору. 

Вересень – 

 

квітень-травень 

Заст. директора з 

ВР  

Куратори груп 

   Студ. рада 

 

5. До Міжнародного дня толерантності ( 16.11.) 

- перегляд фільму «Запобігання насильству»; 

- прийняти участь у акції „16 днів без насильства”; 

- проведення акції «Ми проти насильства»; 

- тематичні години спілкування 

12.11.15 Куратори груп 

6. До Дня прав людини (10.12.) 

Тиждень правових знань:  

- прес – конференція з представниками правоохоронних органів (1-3 

курс); 

- перегляд фільму «Злочин і кара»; 

- зустріч з представниками  правових структур 

10.12.15-14.12.15 

 

Викладачі ЦК 

суспільних наук та 

правознавства 

7. Організація індивідуальної виховної роботи із студентами, які схильні до 

правопорушень 

 

Протягом року Куратори 

навчальних груп 

8. Профілактична робота із студентами “групи ризику” Протягом року куратори  
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зав. відділень 

9. Заслуховувати окремі справи студентів на радах профілактики Протягом року Куратори 

Зав. відділень  

10. Виховні години на морально–етичні, правові теми та з проблем родинного 

виховання (один раз на семестр з кожного напряму) 

Протягом року куратори 

11.  Анкетування батьків з метою виявлення  неблагополучних сімей, ведення 

обліку,  профілактичної і  просвітницької роботи  

вересень Куратори 

Зав. відділень  

12. Проведення батьківського лекторію  щодо їх відповідальності за 

створення належних умов для навчання, виховання та розвитку 

неповнолітніх дітей 

Протягом року куратори 

 

V. Моральне виховання 

   1. Години спілкування: 

- «Толерантність – це культура добрих манер і вчинків»; 

- «Мораль і моральність – основні цінності етики громадянськості»; 

- «Вплив інтернет-залежності на формування ціннісних 

орієнтаційлюдини»; 

-  Я і соціум: проблеми самореалізації; 

- Соціальна компетентність молодої людини; 

- Подорож мережею Інтернет: відкриті наукові архіви, електронні 

бібліотеки, віртуальні музеї, світ електронних словників, 

електронна культура, термінологічні довідники. 

- «Усвідомлене батьківство»; 

- «Слово «Батько» як почесне звання»; 

- "Культура користування мобільним зв'язком"; 

- «Давайте говорити один одному компліменти»; 

- «Неагресивне наполягання на своєму» ; 

- «Сім кольорів щастя»; 

- «Усеперемагаючий голос любові»; 

- «Чи підлягає сім‘я плануванню?» ; 

- «Домашнє вогнище родини, оселя наша і сім‘я»; 

- «Що означає бути вихованим»; 

- "Дбай про інших"; 

- «Як навчитись стримуватись?»; 

- «Віра у себе – запорука щастя»; 

- "Стратегія прийняття моральних рішень"; 

- "Як долати труднощі і випробування"; 

- "Шлях до самореалізації, або Як стати особистістю"; 

 «Взаєморозуміння. На чому воно засноване?»; 

- «Кроки виходу з конфлікту»; 

- «Секрети щасливої сім‘ї»; 

- «Заглянь у сімейний альбом»; 

- «Чим страшна байдужість?», «Байдужість – звідки вона?», диспут 

«Чим байдужій до інших, тим здоровій життя?»;   

- диспут «Моральні принципи людини: твій погляд»;   

- диспут «Чи завжди ти правий?»; 

- «Все про культуру»; 

- «Моральна чистота стосунків між юнаком та дівчиною»; 

- «Пріоритети подружнього життя»; 

- «Пам‘ятники тваринам»; 

- «Не марнуй сили своєї душі»; 

- «Слово не горобець, вилетить  - не піймаєш»; 

- «Умій сказати, умій змовчати»; 

- «Не говори, що знаєш, але знай, що говориш»; 

- «Без добрих справ немає доброго імені»; 

- «У колективі чужої роботи немає»; 

- «Закоханий у себе не може бути здатним на справжню любов»; 

- «Умій дякувати і віддячувати»; 

- «Культура нашого мовлення»; 

- «Моральне ставлення до знань»; 

- «Успішне спілкування»; 

- «Рівень моєї самореалізації»; 

- «Моральні взаємини юнаків та дівча» 

Протягом 

року 

Куратори 

    2. До Дня матері та міжнародного  дня сім’ї  

Акція "Моя родина": 

- конкурс плакатів «Щаслива родина -  запорука щастя людини»; 

- виховні години, присвячені Дню матері та міжнародному дню сім’ї. 

Травень  Куратори груп 

   Студ. рада 

 

    3. Зустрічі з працівниками відділу у справах сім'ї та молоді, соціального Протягом Заст. директора з 
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захисту, РАГСу, центру зайнятості, лікарями року ВР  

Куратори груп 

 

VІ Екологічне виховання 

1. 1 Години спілкування: 

- «Стогін землі»; 

- «Моніторинг оточуючого середовища в Україні»; 

- «Як знайти вихід із сміттєвих лабіринтів міста?»; 

- «Нехай земля квітує всюди – природу збережемо, люди!»; 

- «Рослини мого краю, існування яких під загрозою»;   

- «Хочу, щоб мої діти бігали по зеленій траві»; 

- «Чорнобиль не дає забути…»; 

- «Допоможіть птахам»; 

- «Чисті джерела – гарант здорового життя»; 

- «Легені міста»; 

- перегляд фільму «Жива вода» 

Квітень Куратори   груп 

2. До Дня екології (21.04.),  Дня водних ресурсів (22.03.) 

 та Дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф ”(26.04.) 

Тиждень екології: 

- виховні години в групах; 

- перегляд фільму «Чорнобильська аварія» (1-3 курси) 

- виставка книг  з проблем екології. 

квітень Викладачі ЦК 

природничих 

дисциплін 

Директор 

бібліотеки 

3. Акції “Чисте довкілля”, «Благоустрій»,: прибирання, впорядкування, 

очищення від сміття території парку культури, клумба ЕПК. 

Протягом року Заст. директора з 

ВР  

Куратори груп 

   Студ. рада 

4.  Озеленення навчальних кабінетів, гуртожитку, закріплених територій Протягом року Куратори груп 

 

 

VІІ  Естетичне виховання 

1.  Години спілкування:  

 - «Перлини світової архітектури»; 

- «Захоплення, що змінюють людину»; 

- «Заочні екскурсії по залах музеїв світу»; 

- «Екскурсії по  виставках музеїв міста та області»; 

- «Як зустрічати гостей»; 

- «Вітаємо іменинників»; 

- «Музика в житті людини»; 

- «Стилі в сучасному дизайні оселі»; 

- «Квіти як прикраса будинку людини»; 

- «Кохання у віршах»; 

- «День Св.Валентина: як не промахнутись?»  

Протягом року  Куратори груп 

2.  До Дня працівника освіти (4.10.) 

- конкурс букетів з кульок.  

- газета – поздоровлення від студради коледжу 

 

02.10.15 

 

 

Заст. директора з 

ВР 

Куратори груп 

Студ. рада 

„Прес-центр” 

3.  До Дня студента (17.11.) 

- конкурс «Я – студент!»; 

- зустрічь  в кафе (1-2 курси) 

17.11.15 

За окремим 

планом 

Заст. директора з 

ВР  

Куратори груп 

        Студ. рада 

„Прес-центр” 

4. Новорічні свята (1-3 курси) 

- акція «Подаруй іграшку для ялинки»; 

- акція «Умілі  руки творять чудеса»; 

- новорічна  розважальна програма «З Новим роком!» 

 

01.12.15- 

20.12.15 

 

Заст. директора з 

ВР  

Куратори груп 

   Студ. рада 

„Прес-центр” 

5.  До Дня Святого Валентина (14.02.): 

- розважальна перерва «Любви все возрасты покорны» 

 

12.02.16 

Заст. директора з 

ВР  

Куратори груп 

   Студ. рада 

„Прес-центр” 

6. Випускний вечір  31.01.16 

02.07.16 

Заст. директора з 

ВР, зав. 

Відділення, 

куратори 

випускних груп  
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7. До Міжнародного жіночого дня (8.03.): 

- конкурс творчих подарунків; 

- святкова стінівка „ Рідна мати моя…” 

- вечір відпочинку 

07.03.16 

 

 

Заст. директора з 

ВР  

Куратори груп 

   Студ. рада 

„Прес-центр” 

8.  До Дня  гумору(1.04.): 

- розважальна програма «Гуморина-2016»  (1-2 курси); 

- участь у  конкурсі  команд КВК  

 

01.04.16 

За графіком 

 

Студ. рада 

„Прес-центр” 

9. До Великодня (01.05.) 

- конкурс  дизайнерських робіт з оформлення яйця  (1-3курс);  

- газета  до Великодня. 

 

29.04.16 

 

Студ. рада 

„Прес-центр” 

10.  «Студентська весна -2016»  квітень Студ. рада 

„Прес-центр” 

 

VІІІ Трудове виховання, профорієнтаційна робота 

1. Організація студентів для прибирання аудиторій  та закріплених теріторій Протягом року Куратори 

 

2. Організація роботи волонтерського сектору Протягом року Студ. рада 

3. Години спілкування: 

- «Вступ у майбутню професію» - 1 курс; 

- «Щоб праця давала втіху»; 

- «На дерево дивися, як родить, а на  людину дивися, як робить»; 

- «Режим праці та відпочинку»;  

- «Про працьовитих людей та їх добрі справи»;   «Трудова дисципліна і 

відповідальність», «Як знайти роботу?»; 

- «Зустріч зі спеціалістами центра зайнятості населення»; 

- «Зустріч з ветеранами праці»; 

- «Зустріч з представниками майбутньої професії» 

Протягом року Заст.директора з 

ВР 

Зав. відділень 

Голови ЦК 

Куратори 

4. Проводити профорієнтаційну роботу в школах міста та регіону (згідно з 

планом профорієнтаційної роботи) 

Протягом року Зав. підготовчим 

відділенням, студ. 

рада, куратору 

груп 

5. “День відкритих дверей” Протягом року Зав. підготовчим 

відділенням, студ. 

рада, куратору 

груп 

6. Прийняти участь у міському місячнику благоустрою квітень Заст. директора з 

ВР 

Куратори груп 

Студ. рада 

 

ІХ Фізичне виховання та утвердження  здорового способу життя 

1.                                    2. 3. 4. 

1.  Години спілкування:  

«Рухова активність – основа фізичного здоров‘я» (ВУ, 04.12, с.63) 

«Профілактика куріння у підлітковому віці» (ВУ, грудень 2011, с.80); 

«Добрий кухар – найкращий лікар» (ВУ, вересень 2011, с.72); 

«Здоров‘я в твоїх руках!»; 

«Я обираю здоров‘я!» (тренінг); 

«Уроки здоров‘я»; 

-«Куріння спотворює, а не красить», «Підступність тютюнової отрути», 

«Вплив тютюну на організм підлітків», «Киньте курити!», «Погляд 

економіста на куріння», «Хочу бути здоровим!», «Від шкідливої звички до 

хвороби»; 

- «Пивний алкоголізм - початок особистої трагедії» , «Яке майбутнє 

зустрінемо з  щоденною пляшкою пива?», «Медицина про жіночій 

алкоголізм», «Алкоголь – ворог розуму»;  

Перегляд фільмів з попередження тютюнопаління, алкоголізму. 

- «Увага: наркоманія!»,  «Не стань рабом  наркотиків!», «Наркоман гине 

від отрути, а наркобізнесмени рахують бариші», «Статистика з наркоманії 

серед молоді», «Зустріч з лікарем – наркологом», «Альтернатива 

шкідливим звичкам»; 

Перегляд фільмів з попередження наркоманії. 

- «Якщо тебе потрібна допомога …»; 

- «Гігієна статевих стосунків», «СНІД забирає нові життя», «Чи можна 

перемогти СНІД?», «Як захиститись від СНІДу?»,  «Мені  не все одно, а 

тобі? (профілактика СНІДу, ВУ, 04.12, с.67-68), «Зустріч з лікарем – 

венерологом», «Зустріч зі спеціалістами з МЦ СССМ»; 

Один раз на 

місяць 

Куратори 
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- «Туберкульоз – невесела реальність нашого життя»; 

- «Їх лікарем став спорт (оповідання про людей, яким спорт допоміг 

позбавитись хвороби)»; 

2.  День здоров’я 

- спортивні змагання; 

- конкурс плакатів. 

Один раз на 

семестр 

 

Керівник 

фізвиховання  

3.  До Дня боротьби зі СНІДом та Дня порозуміння з ВІЛ-позитивними 

людьми ( 01.12.) 

- акція “Студенти проти СНІДу”; 

- анкетування «Ваше ставлення до СНІД та ВІЛ інфікованих» 

- зустріч з лікарями гінекологом та венерологом; 

- перегляд фільму «Реалії наших часів» 

- випуск санітарних бюлетенів, буклетів з пропаганди здорового 

способу життя; 

- розповсюдження студентських плакатів на вулицях міста. 

01.12.15-

03.12.15 

 

 

 

 

 

Заст.директора 

з  ВР 

Медробітник 

Куратори 

Керівники фіз. 

виховання та 

куратори груп 

 

   4. До Дня боротьби з туберкульозом (24.03.) 

   -    проведення тематичних годин спілкування; 

- зустріч з лікарем – фтізіатром (1-2 курси); 

- розповсюдження листівок серед студентів ЕПК про профілактику 

туберкульозу 

 

 

січень 

березень 

Заст.директора 

з  ВР 

Медробітник 

Куратори 

Керівники фіз. 

виховання та 

куратори груп 

 

 5. До Всесвітнього дня  боротьби з тютюнопалінням (31.05.) 

 Акція “Життя без паління”:  
- збір статистичних даних про  кількість курців  в групах; 

- конкурс між групами та відділеннями на найменшу кількість курців 

в групі; 

- створення агітаційних плакатів проти паління, розміщення їх в  

місцях активного відвідування студентами та викладачами коледжу; 

- розповсюдження атитютюнової реклами серед студентів ЕПК, 

мешканців міста та в Інтернет. 

 

 

Листопад 

 

 

27.05.16 

 

Мед роб. 

Куратори 

Студ. рада 

   6.  Відвідування клініки Дружньої до молоді Протягом 

року 

Заст.директора 

з  ВР 

Куратори 

   7. Проведення виховних годин до Всесвітнього дня здоров’я: 

- «Альтернатива   хворобам»; 

- «Бережи здоров‘я – бережи життя!»; 

- «Здоровий відпочинок – прибуток здоров‘ю!» 

03.04.16 куратори 

   8. Тиждень  з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

- конкурс стіннівок; 

- вікторина; 

- конкурс рефератів; 

- конкурс презентацій 

   

квітень Заст.директора 

з  ВР 

Куратори 

Студ.рада 

 

 

 

 


