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ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Економіко-правничого коледжу ЗНУ 
на 2016-2017 навчальний рік 

№ Захід, що планується Термін виконання Відповідальний 
виконавець 

Відповідальний Відмітка про 
виконання 

Виховна діяльність 
1 Затвердження плану основних виховних та 

культурно-масових заходів на 2016-2017 
навчальному році. 
Узгодження і затвердження: 

- план виховної роботи кураторів груп; 
- план роботи методичного об’єднання кураторів 
груп; 

- план роботи Ради студентського самоврядування 
коледжу; 

- план спортивно – масової роботи; 
- графік проведення тижнів циклових комісій. 

До 26.08.2016 
 
 
серпень, 
вересень 

 

Заступник директора 
з НВР 

Директор  

2 Діяльність студентського самоврядування коледжу 
відповідно до обов’язків та функцій встановлених ЗУ 
«Про вищу освіту» (ст.40) 
− Робочі наради старостату  
− Вибори органів самоврядування в групах, 
гуртожитку 

− Звітно-виборна конференція Ради 
студентського самоврядування 

− Ознайомлення студентів 1 курсу з 
Положенням про органи  студентського 
самоврядування коледжу 

постійно 
 
 
кожного понеділка 
вересень 
 
лютий 
вересень 

Заступник директора 
з НВР, куратори 
навчальних груп,  
голова студради 

Директор  

3 Участь в роботі обласної студентської ради при 
голові облдержадміністрації, Запорізькій молодіжній 
міській раді, в Міжнародній програмі «Студентська 
республіка» 

протягом року 
 
червень 2017 

Голова студентської 
ради  

Директор  

4 Підготовка документів на отримання студентами 
матеріальної підтримки обдарованої молоді, іменних 
стипендій Президента України, Верховної Ради 

серпень 2016, 
лютий 2017 

Завідуючі 
відділеннями 

Директор  

5 Співпраця з Обласним центром патріотичного постійно Заступник директора Директор  
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виховання молоді Запорізької обласної ради: 
на виконання обласної програми з патріотичного 

виховання молоді на 2012-2016 рр. та з метою 
формування патріотичної свідомості студентів, 
поваги та любові до України: 

• залучення студентів коледжу до участі у 
конкурсі творчості патріотичного 
спрямування «Спадщина», уроках мужності, 

•  участь студентів у обласному конкурсі 
патріотичного спрямування «Я- Українка!» 

Проведення тематичних години спілкування 
присвячених: 

- до 25-ї річниці проголошення незалежності 
України та засвідчення поваги до подвигу 
борців за свободу, незалежність і 
територіальну цілісність Української держави. 

- 71 річниці з дня завершення Другої світової 
війни 

- До Дня  визволення України від німецько-
фашистських загарбників  

- - проведення тематичних годин спілкування;  
- -  акція «Жива пам‘ять» - надання допомоги 
ветеранам війни та праці, залучення до цієї 
роботи волонтерського сектору 

- проведення тематичних годин спілкування до 
Дня українського козацтва, 150 років від 
народження М.С. Грушевського  

 
 
лютий-березень 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
вересень 2016 
 
 
 
 
 
квітень 2017 

з НВР, куратори 
навчальних груп 

6 З метою гідного вшанування пам’яті жертв геноциду 
українського народу проведення тематичних годин 
спілкування, організація переглядів кінофільмів про 
Голодомор 1932-33 рр. 

листопад 2016 Заступник директора 
з НВР, куратори 
навчальних груп 

Директор  

7 Співпраця з Центром європейської інформації, 
робота єврокомісарів, проведення конкурсу 
“Кольорова Європа” та участь у Дні Європи в ЗНУ, 
Дні європейських мов 

вересень - 
травень 2017 
  

Студентська рада Директор  

8 В рамках реалізації Всеукраїнської благодійної травень 2016-січень  Директор  
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програми підтримки родин загиблих воїнів залучення 
студентів до волонтерської діяльності і участі в 
Програмі «Сонячні листи» для допомоги і 
реабілітації дітей, які втратили батьків 

2017 

9 Співпраця по наданню  благодійної допомоги бійцям,  
формування військово-патріотичної позиції, 
ставлення до солдата як до захисника Вітчизни і 
героя. Тематичні години спіскування до Дня пам’яті 
Небесної Сотні 

протягом року Заступник директора 
з НВР, куратори 
навчальних груп 

Директор  

10 З метою підвищення культурного рівня студентів 
створення умов для творчої самореалізації через 
художню самодіяльність і культурно-масову роботу 
взяти участь у загальноуніверситетських заходах: 
- День знань 
- День Миру  
- «Дозвольте відрекомендуватися, перший курс» 
- Фестиваль і Кубок КВК 
- Міжнародний день студента 
- Міжнародний день боротьби зі СНІДом 
- Заходи з нагоди дня Збройних сил України 
- Відкриття новорічної ялинки ЗНУ 
- День Св.Валентина 
- Міс та Містер ЗНУ 

-    «Студентська весна» 

протягом року 
 
 
 
01.09.2016 
вересень 2016 
жовтень 2016 
протягом року 
листопад 2016 
01.12.2016 
06.12.2016 
грудень 2016 
лютий 2017 
березень 2017 
квітень-травень 
2017 

Студентська рада Директор  

11 Робота з Центром медичної допомоги підліткам та 
молоді «Клініка, дружня до молоді» КУ Запорізька 
обласна клінічна дитяча лікарня Запорізької обласної 
ради щодо інформування студентів про здоровий 
спосіб життя та надання індивідуальних медичних, 
психологічних, соціальних консультацій 
відповідними залученими спеціалістами 

протягом року 
відповідно до 
договору про 
співробітництво від 
11.03.2014 

Заступник директора 
з НВР, куратори 
навчальних груп 

Директор  

12 Профілактична робота з питань здорового способу 
життя студентської молоді, продовжити співпрацю з 
університетом медичних та гігієнічних знань 
«Міський центр здоров’я» (за затвердженою 

щомісяця перша 
середа протягом 
року 

Заступник директора 
з НВР, куратори 
навчальних груп 

Директор  
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програмою) 

13 Профілактична та просвітницька робота: 
До Дня боротьби зі СНІДом та Дня порозуміння з 
ВІЛ-позитивними людьми:  

- участь в акції “Студенти проти СНІДу”; 
- анкетування «Ваше ставлення до СНІД та ВІЛ 
інфікованих» 

- організація зустрічі з лікарями гінекологом та 
венерологом; 

- перегляд фільму «Реалії наших часів» випуск 
санітарних бюлетенів, буклетів з пропаганди 
здорового способу життя. 

До Дня боротьби з туберкульозом  
- проведення тематичних годин спілкування; 
- організація зустрічі з лікарем – фтізіатром  

 
 
Грудень 
 
 
 
 
 
 
 
 
березень 
 
 

Заступник директора 
з НВР, куратори 
навчальних груп 

Директор  

14 Профілактико- просвітницька робота щодо 
запобігання вживанню наркотичних речовин, 
алкогольних напоїв, заборони куріння тютюнових 
виробів, електронних сигарет на території 
університету та в гуртожитках, попередити про 
відповідальність за порушення 

постійно Заступник директора 
з НВР, куратори 
навчальних груп 

Директор  

15 Робота комісії з поселення іногородніх студентів в 
гуртожитки ЗНУ, дотримуючись квоти ЕПК – 70 
місць, визначених у розпорядженні ректора № 24 від 
19.05.2016 

серпень 2016, 
травень 2017 

Директор, 
студентська рада 

Директор  

16 Поселення у гуртожитки ЗНУ студентів коледжу та 
проведення інструктажів щодо ознайомлення з 
правилами проживання 

29.08.2016 
31.08.2016 

Директор, 
студентська рада, 
куратори навчальних 
груп 

Директор  

17 Затвердження графік відвідування та перевірок стану 
проживання студентів у гуртожитках ЗНУ 

до 09.09.2016 Заступник директора 
з НВР, куратори 
навчальних груп 

Директор  

18 З метою виховання відповідального ставлення 
студентів до довкілля, розвитку екологічного 
волонтерства, еко-виховання студентів участі в 
поліпшенні екологічного стану м.Запоріжжя 

протягом року 
 
 
 

Студентська рада Директор  
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- участь у Всеукраїнській акції «Зробимо Україну 
чистою». 
З метою благоустрою та озеленення  м. Запоріжжя 
організація участі у заходах, присвячених «Дню 
довкілля» у КП «ЦПКВ «Дубовий Гай», на 
о.Хортиця; робота з благоустрою клумби коледжу на 
території студентського містечка ЗНУ 

 
 
квітень 2017 
 

19 Проведення тематичних виховних годин до Дня 
екології,  Дня водних ресурсів, та Дня пам’яті жертв 
радіаційних аварій і катастроф ”: 

 -   участь у міських заходах пам‘яті жертв 
Чорнобилю; 

- організація зустрічі з ліквідаторами наслідків аварії 
на ЧАЕС (1 -3 курси); 
        - перегляд фільму «Чорнобильська аварія» (1-3 
курси)         

квітень Заступник директора 
з НВР, куратори 
навчальних груп 

Директор  

20 На виконання Положення про організацію фізичного 
виховання і масового спорту у ВНЗ: 
1. Участь в   обласній спартакіаді ВНЗ І-ІІ р.а. з 
наступних видів спорту: 
- шахи, шашки 
 - настільний теніс 
 - плавання 
 - волейбол, пляжний волейбол 
- баскетбол 
- футбол, пляжний футбол 
- легка атлетика 
2. День фізичної культури і спорту 
3. Проведення спартакіади коледжу з наступних 
видів спорту: 
 - шахи, шашки 
 - настільний теніс 
 - волейбол 
 - баскетбол 
 - футбол 
 - легка атлетика 

 
 
 
 
 
 
протягом року 
 
 
 
 
 
вересень 2016 
квітень 2017 
 
 
 
 
 
вересень 2016 

Керівник з фізичного 
виховання, голова 
циклової комісії 
фізичного виховання 
та здоров’я людини, 
студентська рада 

Директор  



 6 
4. День здоров’я на біостанції ЗНУна о. Хортиця 

21 Робота кафедри фізичного виховання спільно з 
представниками студентського самоврядування  з 
питання визначення місця занять з фізичного 
виховання на формування здорового способу життя 

постійно Керівник з фізичного 
виховання,  

Директор  

Цивільний захист та охорона праці 
1 Приведення у відповідність документації: 

- накази, розпорядження про організацію роботи з 
питань охорони праці, БЖД та пожежної безпеки 
- інструкції з охорони праці та пожежної безпеки 
журнали реєстрації інструктажів з охорони праці та 
пожежної безпеки 

серпень-вересень 
2016 

Відповідальна особа з 
питань ЦЗ та охорони 
праці 

Директор  

2 Проведення обстеження робочих місць, приміщень, 
споруд, території з метою виявлення потенційно 
небезпечних місць, які можуть негативно вплинути 
на здоров’я людини 

серпень 2016 Відповідальна особа з 
питань ЦЗ та охорони 
праці 

Директор  

3 Інструктажі з питань дотримання правил з охорони 
праці, з попередження травматизму, дій у 
надзвичайних ситуаціях та пожежної безпеки у 
навчально-виховному процесі  

постійно Відповідальна особа з 
питань ЦЗ та охорони 
праці, куратори груп 

Директор  

4 На виконання рішення ради оборони Запорізької 
області № 43 від 29.04.2015 «Про вирішення 
невідкладних проблемних питань оборони області» 
провести військово-польовий збір студентів 1 курсу 
та організувати навчальні заняття з дисципліни 
«Захист Вітчизни» 

травень-червень 
2017 

Заступник директора 
з НВР 

Директор  

5 Взяти участь у проведенні місячника безпеки щодо 
використання побутових газових приладів 

жовтень 2016 Відповідальна особа з 
питань ЦЗ та охорони 
праці 

Директор  

6 Провести тематичні години спілкування з 
попередження виникнення надзвичайних ситуацій 
під час літнього відпочинку: 
- правила пожежної безпеки на відкритій території 
- правила безпеки під час перебування на водних 

об’єктах  
- дії під час виявлення вибухонебезпечних 

травень-червень 
2017 

Відповідальна особа з 
питань ЦЗ та охорони 
праці, куратори груп 

Директор  
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предметів 

перша медична допомога 
7 Організувати проведення медичного огляду 

студентів І-ІV курсів та педагогічних працівників 
вересень 2016 Директор, заступник 

директора з НВР, 
фельдшер 

Директор  

8 Всесвітній день охорони праці 28 квітня Відповідальна особа з 
охорони праці, 
куратори груп 

Директор  

9 Тиждень  з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
- конкурс стіннівок; 
- вікторина; 
- конкурс рефератів; 
- конкурс презентацій; 
- студентська конференція та ін. 

 

квітень Заступник директора 
з НВР, куратори 
навчальних груп 

Директор  

 
 


