


Виховання молоді – це виховання 
майбутнього. Хто рухається вперед 
у науках, але відстає у моральності, 
той більше йде назад, ніж уперед. 

                                     Арістотель 

В основу діяльності колективу коледжу з виховання студентів покладені 
нормативні документи, що стосуються студентського життя та виховної роботи, а 
саме: Загальна декларація прав людини, Конституція України, Укази Президента 
України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову 
передвищу освіту», Концепція національно-патріотичного виховання молоді 
тощо. 

Метою виховної діяльності в Ніжинському фаховому коледжі НУБіП 
України є надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і 
переконань стосовно української  державності та національної ідеї, формування 
активної громадянської та особистої позиції молоді у становленні міцної і 
авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально розвиненої і активної 
особистості, сформованої як громадянин, патріот, висококваліфікований фахівець 
і сім’янин. 

Основними  формами виховної  роботи зі студентами коледжу є: 
 виховання  під час навчальних занять та виховних заходів; 
 позаурочна та індивідуальна робота; 
 заняття в спортивних секціях, творчих  колективах, клубах за інтересами; 
 участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів; 
 участь в роботі студентського самоврядування; 
 виховна робота в гуртожитках. 

Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами: 
 адаптація студентів нового набору; 
 національно-патріотичне виховання; 
 інтелектуально-духовне виховання; 
 превентивне та правове виховання; 
 морально-етичне виховання; 
 екологічне виховання; 
 художньо-естетичне виховання; 
 трудове виховання; 
 сімейно-родинне виховання; 
 фізично-оздоровче виховання; 
 профорієнтаційне виховання. 

Основні завдання виховної роботи: 
 забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні 

відповідно до її інтересів та можливостей; 
 виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів 

України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних 
святинь; 

 сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та 
культурних надбань українського народу; 



 формування духовних цінностей українського патріота: почуття 
патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, 
Української Держави, рідної землі, гордості за минуле і сучасне на прикладах 
героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини; 

 формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як 
духовного коду нації; 

 відновлення і вшанування національної пам’яті; 
 ствердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, 

милосердя, патріотизму, доброти тощо; 
 формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання 

громадського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних 
інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації 
молоді до державної та військової служби; 

 відродження та розвиток традицій українського козацтва як важливої 
громадської сили військово-патріотичного виховання молоді; 

 забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її 
фізичного, психологічного та духовного здоров’я; 

 виховання у студентів бережливого економного  ставлення до державного 
майна; 

 забезпечення високої  художньо-естетичної культури, розвиток естетичних 
потреб та почуттів; 

 сприяння формуванню екологічної культури, розуміння необхідності 
гармонії та відносин із природою; 

 забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, 
людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами; 

 формування у студентів потреби вести здоровий спосіб життя, позбуватися 
шкідливих звичок. 

Поряд з освітнім процесом, виховання студентів відбувається й в 
позанавчальний час, через гуртки художньої самодіяльності, студентські  наукові 
гуртки, бібліотеку, спортивний клуб, органи студентського самоврядування. 
Особливістю цього напряму виховної роботи є його планомірний і змістовний 
характер організації виховних заходів. Саме через них розвивається духовність, 
художньо-естетична культура, реалізуються творчі можливості студентів. 

Готуючи фахівців аграрного сектору різних спеціальностей, педагогічний 
колектив закладу освіти головне своє завдання вбачає у формуванні свідомої, 
всебічно розвинутої особистості, яка повинна стати активною учасницею 
розбудови України. Любов до рідного краю, природи, традицій і обрядів, 
розуміння історії свого народу, готовність словом і ділом захищати честь своєї 
Батьківщини – ось основні чинники громадянського виховання, що є основою 
всієї виховної роботи в коледжі. 

Національне виховання студентів починається з виховання у них поваги до 
державних символів України, адже ці символи – це історичне надбання 
українського народу. 

Невід’ємною частиною національно-громадянського виховання стало 
відзначення національних і державних свят – Дня Державного Прапора України, 
Дня Незалежності України, Дня Соборності України, Дня Конституції, Дня 



захисника України, Шевченківських днів тощо. Усвідомленню свого 
громадянського обов’язку, виробленню ідеалу служіння народові сприяє вивчення 
героїчних сторінок історії українського народу. 

Національну свідомість та громадянську позицію молоді необхідно 
формувати на прикладах національних героїв, які ставали на захист рідної землі в 
скрутний час. У коледжі свято шанується пам'ять про героїв-земляків, які 
загинули під час Другій світовій війні,  Героїв Небесної Сотні, воїнів, загиблих в 
ході російсько-української війни. 

З метою посилення патріотичного виховання  виготовлено комплекс стендів 
«Моя країна – Україна», де увіковічена пам’ять героїв Небесної Сотні та 
співробітників і студентів коледжу – учасників бойових дій на сході України. 
Незабутніми є зустрічі з учасниками бойових дій на Сході України, які стають 
справжніми уроками мужності й патріотизму та вселяють в серця молоді віру в те, 
що народ, який має у своїй історії таких відданих борців за волю Вітчизни, гідний 
бути господарем на своїй землі. 

Не менш важливим у становленні національної свідомості молодої людини є 
виховання любові та поваги до рідної мови. Мова – оберіг духовності. Вона єднає 
родину, народ, державу. З цією метою в коледжі проводяться тематичні вечори 
«Мово рідна, слово рідне…», «Відкрий нам, рідна мово, свої скарбниці золоті», 
вечір української поезії,  традиційно проводиться тиждень української писемності 
та мови. Викладачі історії та класні керівники груп у своїй роботі приділяють 
велику увагу вивченню студентами свого родоводу, створенню свого 
генеалогічного дерева. 

Важливою складовою системи виховної роботи є формування правової 
культури  молодої людини. У коледжі діє Комісія з профілактики правопорушень, 
основним завданням якої є запобігання протиправним вчинкам, пропаганда 
здорового способу життя. З цією метою налагоджено роботу правового лекторію, 
проводяться бесіди, диспути на правову тематику, зустрічі з працівниками 
правоохоронних органів, декада правових знань.  

Студенти, які навчаються у нашому коледжі, обрали одну з найпочесніших 
професій – професію хлібороба. Навчити їх любити землю, бережливо ставитись 
до неї, шанувати  працю тих, хто на ній працює – одне з найважливіших завдань 
виховної роботи. Цьому сприяє проведення таких виховних заходів: відзначення 
Дня працівників сільського господарства; виховні години: «Хліб – усьому 
голова», «Пахучий хліб – цілющий скарб життя», «Хліборобському роду нема 
переводу» тощо, зустрічі з випускниками коледжу.  

Неабияке значення для майбутнього фахівця аграрного сектору має 
екологічне виховання, завданням якого  є виховання любові до природи, 
необхідності бережливого ставлення до неї. Ефективними в цьому плані є лекції, 
бесіди, екскурсії, конкурс на краще озеленення території, День довкілля, 
залучення студентів до участі в природоохоронних акціях, виховних годинах. 

Велика увага приділяється розвитку творчості студентів. Щороку в коледжі 
проводиться фестиваль студентської творчості «Вдалий старт», присвячений Дню 
студента. Це справжнє свято краси, молодості, розуму, дотепності, а ще – гарна 
нагода для кожного студента заявити про свої здібності. 

У коледжі гармонійно поєднані виховна робота з процесом навчання молоді, 



опануванням основ наук, багатства національної і світової культури. 
Педагогічний колектив володіє багатим досвідом виховної роботи. У коледжі 

успішно застосовуються найрізноманітніші форми виховних заходів: тематичні 
виховні години, диспути, бесіди, усні журнали, пізнавально-розважальні вечори, 
флешмоби, акції, квести, конкурси фахової майстерності, концерти, зустрічі, 
спортивні змагання, заняття в гуртках.  

У тісній співпраці з суб’єктами виховної роботи працює профспілковий 
комітет. Значна частина напрямів його роботи спрямована на проведення 
виховної роботи, вирішення соціальних та побутових питань студентської молоді. 

Виховний процес у закладі освіти здійснюється, як правило, за активної 
участі самих студентів. Самоврядна форма управління студентським життям на 
рівні академічної групи, відділення, коледжу, гуртожитку добре зарекомендувала 
себе у студентському середовищі завдяки демократичності у вирішенні багатьох 
питань: навчання, побуту, дозвілля, харчування студентів, підтримання 
громадського порядку тощо.  

З метою підвищення успішності академічних груп, покращення відвідування 
занять, стимулювання активної участі студентів у спортивних та культурно-
мистецьких заходах, сприяння всебічному розвитку студентів та їх 
самовираженню у коледжі введено визначення рейтингу груп. 

З метою координації роботи класних керівників груп, вивчення та поширення 
кращого досвіду виховної роботи у коледжі працює методичне об’єднання – рада 
класних керівників академічних груп. На її засіданнях проводяться педагогічні 
читання, класні керівники обмінюються досвідом роботи з групою, аналізують 
відкриті виховні заходи, обговорюють методичні матеріали для забезпечення 
виховної роботи. 

Виховна робота в гуртожитку спрямована на те, щоб у ньому панував 
затишок та довірлива атмосфера, щоб гуртожиток став для студентів другою 
домівкою. Вихователь та завідувач гуртожитку дбають про формування здорового 
морально-психологічного клімату, сприяють в організації проведення засідань 
студентської ради гуртожитку, постійно проводять індивідуальну роботу зі 
студентами, тісно співпрацюють з їх батьками, особливу увагу приділяють 
студентам, які потребують підвищеної педагогічної уваги. 

Колектив Ніжинського фахового коледжу НУБіП України наполегливо 
працює над тим, щоб сучасні та наступні покоління молоді на основі набутих 
глибоких фахових знань, помножених на високу моральність,  ставали мудрими 
господарями на рідній землі та ніколи не втрачали віру у велике майбутнє 
України.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



І. Навчально-виховні проблеми, над вирішенням яких працює 
колектив Ніжинського ФК НУБіП України 

Утвердження українознавчої моделі національно-громадянського виховання, 
яка передбачає формування: 

 почуття громадянства; 
 національної свідомості; 
 політичної, правової та економічної освіченості; 
 соціально-політичної компетентності особистості у сучасному суспільстві; 
 почуття поваги до батьків, своєї родини, українського народу. 

II. Організаційна робота із студентами і батьками 
 

№ 
з/п 

Назва заходів 
Час 

проведення 
Відповідальний 

1 2 3 4 
 1. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ 

1.  
Розробити і затвердити Комплексний 
план виховної роботи. 

Серпень 
Заступник директора 
з виховної роботи 

2.  

Розробити і затвердити: 
 комплексний план 

заходів щодо реалізації  
національно-патріотичного 
виховання студентів коледжу  

 плани виховної роботи класних 
керівників академічних груп; 

 план роботи практичного 
психолога; 

 план роботи культорганізатора;  
 план виховної роботи вихователя в 

гуртожитку; 
 плани роботи гуртків художньої 

самодіяльності; 
 план виховної роботи бібліотеки; 
 план роботи Комісії з профілактики 

правопорушень. 

Вересень 

Заступник директора 
з виховної роботи 

3.  
Погодити план роботи органів 
студентського самоврядування 

Вересень 
Заступник директора 
з виховної роботи 

4.  
Обговорювати на Педагогічних радах 
результати виховної роботи 

У кінці І та II 
семестрів 

Заступник директора 
з  виховної роботи 

5.  

Профорієнтаційна робота, проведення Дня 
відкритих дверей (виставки, зустрічі, 
бесіди, екскурсії, за умови стабільної 
ситуації в регіоні) 

Вересень – 
травень 

Заступники 
директора, завідувачі 
відділень, 
студентська рада 



2. АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ НОВОГО НАБОРУ 

6.  
Зустріч студентів з адміністрацією 
коледжу 01.09. 

Заступник 
директора з 
виховної роботи 

7.  

Поселення студентів у гуртожиток (за 
умови безпечної ситуації в регіоні) 

25.08. – 31.08. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
завідувач 
гуртожитку, 
вихователь, 
студентська рада 

8.  
Фотографування груп. Початок ведення 
«Літопису академічних груп» 

01.09. 
Класні керівники 

9.  

Проведення загальних зборів студентів 
нового набору з метою їх ознайомлення з 
Положенням про Ніжинський фаховий 
коледж НУБіП України, Правилами 
внутрішнього розпорядку в коледжі, 
гуртожитку 

Протягом 
першого тижня 

навчання 

Директор коледжу, 
заступники, 
завідувачі відділень, 
завідувач 
гуртожитку, 
вихователь 

10.  

Збори в академічних групах та бесіди на 
теми: «Україна починається з тебе», 
«Історія Ніжинщини», «Права та 
обов’язки студентів», «Як користуватися 
бібліотекою та працювати з  
книгою, періодичними виданнями» 
 

Протягом 
першого тижня 

навчання 

Класні керівники 

11.  

Вечір знайомства в гуртожитку (за умови 
безпечної ситуації в регіоні) 

Перший 
тиждень вересня 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
вихователь, 
студентська рада 
гуртожитку 

12.  

Збори мешканців гуртожитку по поверхах 
з питань дотримання Правил 
внутрішнього розпорядку в 
студентському гуртожитку, Правил 
дотримання техніки безпеки та безпеки 
життєдіяльності (за умови безпечної 
ситуації в регіоні) 

Перший 
тиждень вересня  

Заступник директора 
з виховної роботи, 
провідний інженер з 
охорони праці, 
завідувач гуртожитку, 
вихователь, 
студентська рада 
гуртожитку 
 

13.  
Бесіда на тему: «Що я знаю про обрану 
професію» (знайомство з кваліфікаційною 
характеристикою). 

Вересень 
Завідувачі 
відділень, класні 
керівники  

14.  
Тренінги та анкетування студентів перших 
курсів  

Вересень 
Заступник директора 
з виховної роботи, 
практичний психолог



15.  

Спортивне свято для першокурсників – 
спартакіада першокурсників з різних видів 
спорту (за умови безпечної ситуації в 
регіоні) 

Вересень 

Керівник фізичного 
виховання 

16.  
Екскурсії закладом освіти та містом (за 
умови безпечної ситуації в регіоні) 

За окремим 
графіком 

Класні керівники, 
викладачі історії 

17.  

Спортивні змагання з різних видів спорту 
серед студентів старших курсів та 
студентів нового набору (за умови 
безпечної ситуації в регіоні) 

Протягом року 

Керівник фізичного 
виховання 

3. РОБОТА 3 ВИПУСКНИКАМИ 

18.  

Контроль та збирання інформації щодо 
працевлаштування випускників коледжу 

Вересень 

Провідний 
спеціаліст з обліку 
працевлаштування 
випускників 

19.  
Зустрічі та бесіди з випускниками з 
метою надання їм  методичної допомоги 

Протягом року Завідувачі відділень 

20.  Організація зустрічей випускників  
Остання субота 

червня 
Заступник директора 
з виховної роботи  

21.  
Урочисте вручення дипломів студентам 
випускних груп (за умови безпечної 
ситуації в регіоні) 

Останній робочий 
день червня 

Заступник директора 
з виховної роботи 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
ВІДПОВІДНО ДО ЇЇ ЗДІБНОСТЕЙ, СУСПІЛЬНИХ  

ТА ВЛАСНИХ ІНТЕРЕСІВ 

22.  

Вибори студентської ради  гуртожитку 

Вересень 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
вихователь, 
студентська рада 

23.  

Бесіди на теми: «Про організацію 
навчання, самопідготовки, відпочинку, 
харчування», «Про завдання щодо 
підготовки до заліково-екзаменаційної 
сесії» 

Вересень 

Класні керівники 

24.  

Благодійна виставка-ярмарок «Барви 
осені» до Покрови Пресвятої Богородиці
(за умови безпечної ситуації в регіоні) 

Перша половина 
жовтня 

Заступник директора 
з  виховної роботи, 
класні керівники, 
студентська рада  

25.  

Проведення конкурсів «Студент року» 
та «Краща група», присвячених 
Міжнародному дню студентів (за умови 
безпечної ситуації в регіоні) 

до 16 листопада 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
класні керівники, 
студентська рада  

26.  

Огляд-конкурс художньої самодіяльності 
серед студентів нового набору «Вдалий 
старт» (за умови безпечної ситуації в 
регіоні) 

17 листопада 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
керівники гуртків  



27.  
Зустріч із представниками громадських 
молодіжних організацій Протягом року 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

5. РОБОТА 3 БАТЬКАМИ 

28.  
Ознайомлення із сімейним станом 
студентів з метою проведення 
цілеспрямованої виховної роботи 

Вересень – 
жовтень 

Класні керівники, 
вихователь 

29.  
Відвідування студентів, що мешкають в 
гуртожитку та на приватних квартирах (за 
умови безпечної ситуації в регіоні) 

Протягом року 
Класні керівники 

30.  
Індивідуальні зустрічі та бесіди з 
батьками 

Протягом року 
Класні керівники, 
практичний психолог

31.  
Сприяння інформованості батьків з 
питань успішності та відвідування 
студентами занять 

Постійно 
Завідувачі відділень, 
класні керівники 

32.  

Організація і проведення батьківських 
зборів в академічних групах перших 
курсів з питань успішності студентів, їх 
участі в громадській роботі, спортивно-
масових та інших заходах 

Двічі на рік 
(листопад, 
квітень) 

Завідувачі відділень, 
класні керівники 

33.  

Консультації для батьків на теми:  
«Психологія юнацького віку», «Стиль 
сімейного виховання і можливості його 
корекції», «Раціональне харчування 
дітей», «Жорстокість та насилля до дітей 
у сім’ї як негативний феномен», «Хто 
планує сімейний бюджет?», «Хто друзі 
ваших дітей?».  

Протягом року 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
практичний 
психолог, класні 
керівники 

34.  
Анкетування студентів з метою 
покращення освітнього процесу 

Протягом року 
Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

III. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ 

№ 
з/п 

Назва заходів 
Час 

проведення 
Відповідальний 

1 2 3 4 
І. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1.  

Організація та проведення зустрічей з 
адміністрацією та посвяти першокурсників 
у студенти (за умови безпечної ситуації в 
регіоні) 

01.09. 

Заступник директора, 
культорганізатор 

2.  

Проведення виховних годин на теми: 
«Герої нашого часу», «Як я бачу 
партнерські відносини з Євросоюзом та 
іншими міжнародними організаціями», 
«Що я хочу змінити у світі» 

01.09. 

Заступник директора, 
класні керівники 



3.  

Перегляд українських фільмів до дня 
українського кіно (друга субота місяця) на 
свіжому повітрі (за умови безпечної 
ситуації в регіоні) 

08.09., 13.09. 

Заступник директора з 
виховної роботи, 
студентська рада 

4.  

Участь у міському мітингу-реквіємі з 
нагоди визволення м. Ніжина від 
нацистських загарбників та проведення 
тематичних виховних годин в групах (за 
умови безпечної ситуації в регіоні) 

15.09. 

Заступник директора з 
виховної роботи, 
студентська рада 

5.  
Акція «Голуб миру» до Міжнародного дня 
миру 21.09. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

6.  
Проведення круглого столу до Дня пам’яті 
жертв Бабиного Яру 29.09. 

Заступник директора з 
виховної роботи, 
викладачі історії 

7.  
Спортивні змагання до Дня українського 
козацтва (за умови безпечної ситуації в 
регіоні) 

12.10. 
Викладачі циклової 
комісії фізичного 
виховання 

8.  

Проведення виховного заходу «Сила 
нескорених», присвяченого Дню 
українського козацтва, Дню захисника 
України 

13.10. 

Заступник директора 
з виховної роботи,  
класні керівники 

9.  

Виховний захід присвячений 350-річчю із 
дня народження Пилипа Орлика, 
політичного, державного та військового 
діяча, гетьмана України, упорядника 
«Конституції Пилипа Орлика»  

21.10 

Заступник директора 
з виховної роботи,  
викладачі циклової 
комісії соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

10.  

Усний журнал «Пам’ятаємо. 
Переможемо.» до Дня визволення України 
від нацистських загарбників 28.10. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
викладачі 
дисципліни «Історія 
України» 

11.  
Літературне рандеву до Дня української 
писемності та мови 09.11. 

Викладачі української 
мови та літератури, 
класні керівники 

12.  
Виховні заходи до Дня Гідності та 
Свободи  21.11. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
класні керівники 

13.  

Участь студентів та співробітників у 
міському мітингу до Дня вшанування 
пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років 
(за умови безпечної ситуації в регіоні) 

Четверта субота 
листопада (26.11.) 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
викладачі 

14.  
Зустріч з працівниками міського 
військкомату «Збройні сили України – 
сучасний стан та перспективи» 

01.12. 
Інспектор зі 
спецобліку та 
паспортного режиму



15.  
Організація та проведення заходів з 
відзначення Дня збройних сил України 
(за умови безпечної ситуації в регіоні) 

06.12. 
Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада  

16.  
Флешмоб до Дня української хустки 

07.12. 
Заступник директора 
з виховної роботи 

17.  

Відкритий виховний захід «Гірчить 
Чорнобиль, крізь роки гірчить»; участь у 
міському мітингу-реквіємі, присвяченому 
дню вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
(за умови безпечної ситуації в регіоні) 

14.12. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
викладачі циклової 
комісії 
загальноосвітніх 
дисциплін  

18.  
Участь у міських заходах до Дня 
Соборності України (за умови безпечної 
ситуації в регіоні) 

22.01. 
Заступники директора, 
студентська рада 

19.  

Участь у заходах з нагоди Дня пам’яті 
Героїв Крут на території Меморіального 
комплексу «Пам’яті героїв Крут» (за 
умови безпечної ситуації в регіоні) 

29.01. 

Заступники директора, 
студентська рада 

20.  

Проведення літературного вечора та 
круглого столу «Українська мова 
сьогодення: наукові виміри і суспільні 
виклики» до Міжнародного дня рідної 
мови  

21.02. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
викладачі 
української мови та 
літератури 

21.  

Виховний захід «Герб України – символ 
моєї свободи» з нагоди Дня Державного 
герба (19.02.) 

16.02. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада, 
класні керівники 

22.  

Участь у міських заходах до Дня Героїв 
Небесної Сотні (за умови безпечної 
ситуації в регіоні) 

20.02. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада, 
класні керівники 

23.  

Тематичний виховний захід «Корюківська 
трагедія. Злочин проти людяності» до 79-х 
роковин Корюківської трагедії (березень 
1943 року) 

01.03. 

Циклова комісія 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

24.  
Проведення акції «Global Shevchenko» – 
декламування поезій великого Кобзаря 09.03. 

Викладачі української 
мови та літератури, 
класні керівники 

25.  

Круглий стіл «30 років із дня затвердження 
Верховною Радою України Державного 
Гімну України «Ще не вмерла Україна» 
(до Дня вшанування Гімну України)  

09.03. 

Викладачі 
дисципліни «Історія 
України», 
студентська рада 



26.  

Заходи з нагоди Дня українського 
добровольця: зустріч студентів коледжу з 
представниками добровольчих 
батальйонів міста; покладання квітів до 
меморіальних стел загиблим учасникам 
АТО та Героям Небесної Сотні (за умови 
безпечної ситуації в регіоні) 

14.03. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада, 
класні керівники 

27.  

Екскурсії до історичних місць (до 
Міжнародного дня пам’ятників та 
історичних місць, 18.04.) (за умови 
безпечної ситуації в регіоні) 

18.04. 

Викладачі дисципліни 
«Історія України», 
класні керівники 

28.  
Заходи до Дня коледжу, 24.04 (за окремим 
планом) 

Друга половина 
квітня 

Заступники директора, 
завідувачі відділень, 
студентська рада 

29.  
Участь у міських заходах до Дня Перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні (за 
умови безпечної ситуації в регіоні) 

08.05. 
Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

30.  
Флешмоб до Дня української вишиванки 
(третій четвер травня) 18.05. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

31.  
Виховний захід до Дня Героїв, борців за 
волю України 23.05. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

32.  
Участь у Дні університету  

26.05. 
Заступники директора, 
студентська рада 

33.  
Участь у міських заходах до Дня 
Української Державності (за умови 
безпечної ситуації в регіоні)  

28.07. 
Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

34.  

Проведення  бесід  стосовно 
міжнаціональних відносин, збереження 
миру, злагоди між усіма народами, 
етнічними, національними, релігійними 
групами та участь у святкуванні пам’ятних 
та знаменних дат 

Протягом року 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
класні керівники  

35.  
Проведення бесід з використанням 
ілюстративного матеріалу про історію 
державних символів 

Протягом року 
Класні керівники, 
викладачі історії 

36.  

Виховні години: 
 «Тепло своїх долонь і розуму я Україні 

віддаю»; 
 «Шлях України до незалежності»; 
 «Батьківська криниця»; 
  «Волі народної дзвін»; 
 «Пам'яті борців за волю»; 
 «Чернігівщина – мій рідний край». 

Протягом року 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
класні керівники, 
вихователь 



37.  

Цикл виховних годин «Народні звичаї та 
обряди»: 
 «Українське весілля»; 
 «Дитина народилася»; 
 «Колядки, свято коляди»; 
 «А той  третій празник – Святе 

Водохреща»; 
 «А хто, хто Миколая любить». 

 

Протягом року 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
класні керівники, 
вихователь 

38.  

Цикл лекцій: 
 «Державотворча роль української мови 

в сучасній історії»; 
 «3 історії української мови». 

Протягом року 

Циклова комісія 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

2. МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

1.  

Проведення зустрічей студентів першого 
курсу з адміністрацією, виховних годин та 
інструктажів щодо навчання в умовах 
воєнного стану для усіх студентів коледжу 
 

01.09. 

Заступники директора, 
завідувачі відділень, 
класні керівники 

2.  

Ознайомлення студентів з Правилами 
внутрішнього розпорядку в коледжі та 
студентському гуртожитку 
 

Перша половина 
вересеня 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
класні керівники 

3.  

Місячник популяризації правових знань 

Жовтень 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
класні керівники, 
студентська рада 

4.  

Проведення Європейського тижня 
місцевої демократі 10.10.-14.10. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
класні керівники, 
студентська рада 

5.  

Конференція «Україна – співзасновниця 
ООН» (до Міжнародного дня ООН, 24.10) 

24.10. 

Циклова комісія 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

6.  

Благодійна акція «Долонька надії» до 
Всесвітнього дня доброти (13.11.) 

08.11.-11.11. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
класні керівники, 
студентська рада 

7.  

Участь у Всеукраїнській акції  «16 днів 
проти насильства» 

листопад 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
практичний 
психолог 



8.  

Проведення тижня правових знань з 
нагоди Всеукраїнського тижня права (за 
окремим планом) 

05.12.-09.12. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
завідувачі відділень, 
провідний 
юрисконсульт, 
викладач дисципліни 
«Правознавство»  

9.  

Виховні години з метою вивчення 
Конституції: 
 «Конституція України в моєму житті»; 
 «Конституція України – новий етап 

державотворчого процесу»; 
 «Конституція України: історія та 

сучасність»; 
 «Структура та загальна характеристика 

Конституції України». 

Протягом року 

Провідний 
юрисконсульт, 
викладач дисципліни 
«Правознавство», 
класні керівники 

10.  

Організація індивідуальної виховної 
роботи із студентами, які схильні до 
правопорушень 

Протягом року 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
завідувачі відділень, 
практичний 
психолог, класні 
керівники, 
вихователь 

11.  

Спільна робота з відділом ювенальної 
превенції, представниками правоохоронних 
органів 

Протягом року 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
класні керівники, 
вихователь 

12.  
Індивідуальні консультації юриста, 
практичного психолога, нарколога 

Протягом року 
Вихователь, класні 
керівники 

13.  
Проведення акції до Дня порозуміння з 
ВІЛ-позитивними людьми 01.12. 

Заступник директора
з виховної роботи, 
студентська рада 

14.  

Заходи в рамках регіональної акції 
«Жінки, знайте свої права» (за окремим 
планом) 

лютий – березень 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
провідний 
юрисконсульт, 
практичний 
психолог, 
студентська рада 

15.  
Виховний захід до Всесвітнього дня 
боротьби з туберкульозом 24.03. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

16.  

Зустрічі з працівниками правоохоронних 
органів «Відповідальність підлітків за 
скоєний злочин» 

Протягом року 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
завідувачі відділень, 
класні керівники 



17.  

Індивідуальні бесіди щодо попередження 
залучення молоді до діяльності релігійних 
організацій харизматичного спрямування, 
сатанинських організацій, інших 
неформальних організацій та об’єднань  

Протягом року 

Класні керівники, 
практичний 
психолог,  
вихователь 

18.  

Тематичні бесіди: 
«Правова свідомість – показник 
вихованості молоді»; 
«Захищеність особи в правовій державі. 
Презумпція невинності»; 
«Наркоманія, токсикоманія, їх вплив на 
злочинність»; 
«Чи можуть бути права без обов’язків?»; 
«Суспільне та особисте»; 
«Що значить «будувати життя»?»; 
«Алкоголь та закон». 

Протягом року 

Завідувачі відділень, 
класні керівники, 
практичний 
психолог,  
вихователь 

19.  

Виховні години: 
«Моральні цінності в сучасному світі»;  
«Любов – почуття прекрасне»; 
«Добро та зло як дві одвічні 
протилежності»; 
«Щастя – загальна мета»; 
«Людяність, гуманізм, самопожертва – 
критерії досконалої душі»; 
«Що є справедливість?». 

Протягом року 

Класні керівники 

20.  

Організація надання допомоги ветеранам, 
людям похилого віку 

Протягом року 

Заступник директора з 
виховної роботи, 
профспілкова 
організація, 
студентська рада, 
класні керівники 

3. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1.  
Акція «Подаруй бібліотеці книжку» 

26.09. – 30.09. 
Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

2.  
Виховний захід «Бібліотека – мудрий дім 
душі» до Всеукраїнського дня бібліотек  

30.09. 
Бібліотекар 

3.  

Урочистості присвячені Дню працівників 
освіти (перша неділя жовтня) (за умови 
безпечної ситуації в регіоні) 

28.09. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
культорганізатор, 
студентська рада 

4.  
Усний журнал «Літературні епохи, 
напрями, течії» 

06.10. 
Бібліотекар 

5.  
Вистава до Дня працівників сільського 
господарства (третя неділя листопада) (за 
умови безпечної ситуації в регіоні) 

16.11. 
Заступник директора 
з виховної роботи 



6.  
Проведення конкурсу «Краса коледжу –
2022» (за умови безпечної ситуації в 
регіоні) 

30.11. 
Заступник директора 
з виховної роботи, 
культорганізатор 

7.  
Урочистості до Міжнародного жіночого 
дня 8 Березня (за умови безпечної 
ситуації в регіоні) 

07.03. 
Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

8.  
Літературний вечір до Всесвітнього дня 
поезії «На крилах весни»  21.03. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

9.  

Участь у Міжнародному фестивалі 
художньої творчості «Голосіївська 
весна – 2023» (за умови безпечної 
ситуації в регіоні) 

Друга половина 
березня 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
культорганізатор 

10.  

Театралізована вистава до Дня сміху 
(01.04) та Міжнародного Дня театру 
(27.03.) (за умови безпечної ситуації в 
регіоні) 

29.03. 

Керівник 
театрального гуртка 

11.  
Урочистості з нагоди Дня матері (друга 
неділя травня) 10.05. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
культорганізатор 

12.  
Виховні заходи в академічних групах до 
Міжнародного дня чаю (21.05.) 

17.05 
Класні керівники 

13.  

Виховні години: 
«Проблеми добра та гуманізму в сучасній 
літературі»; 
«Культура праці – що це означає?»; 
«Українська вишивка». 

Протягом року 

Класні керівники 

14.  
Тематичні заходи, конкурси ерудитів, 
інтелектуальні ігри «Брейн-ринг» Протягом року 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

15.  
Виховні години, присвячені творчості 
відомих діячів української культури 

Протягом року 
Класні керівники 

16.  

Перегляд відеофільмів з наступним 
обговоренням 

Протягом року 

Класні керівники, 
викладачі циклової 
комісії соціально-
гуманітарних 
дисциплін  

17.  
Зустрічі з творчими особистостями: 
письменниками, композиторами, 
співаками, художниками 

Протягом року 
Класні керівники, 
бібліотекар, 
студентська рада  

18.  
Відвідування музеїв, виставок (за умови 
безпечної ситуації в регіоні) 

Протягом року 
Класні керівники 



19.  

Конкурс на краще естетичне оформлення 
кімнати в гуртожитку «Краща кімната 
гуртожитку» до 16.11. 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
завідувач 
гуртожитку, 
вихователь  

20.  
Організація та проведення Дня 
іменинника  

Протягом року 
Класні керівники 

21.  

Вечори відпочинку: 
«У серцях ми кохання несемо» (до Дня 
святого Валентина); 
«Що ви знаєте про музику?»; 
«Сучасна музика: її напрямки та стилі»; 
«Ллється музика» (до Міжнародного дня 
музики); 
«Дозвілля народів світу»; 
«Поезія, ти – сила чарівна». 

Протягом року 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
класні керівники, 
студентська рада 

22.  
Організація роботи гуртків художньої 
самодіяльності, клубів за інтересами Протягом року 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
керівники гуртків 

23.  
Бібліографічні огляди «Новини 
спеціальної літератури» 

Протягом року 
Бібліотекар 

4. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ 

1.  
Закріплення академічних груп за 
визначеними  територіями  Протягом року 

Заступник директора 
з виховної роботи 
класні керівники 

2.  

Організація роботи лекторіїв з економічних 
питань:  
 створення фермерських господарств; 
 впровадження маркетингу на 

підприємствах; 
 соціальний захист населення в умовах 

ринку; 
 державні субсидії. 

Протягом року 

Викладачі циклової 
комісії спеціальних 
економічних 
дисциплін 

3.  

Виховні години: 
«Хліборобські обжинкові обряди»; 
«Хвала рукам, що пахнуть хлібом»; 
«На дерево дивись – як родить, на 
людину, як робить»; 
«Щоб праця дала втіху»; 
«Хліб всьому голова»; 
«Люби всім серцем Україну, прикрась 
трудом і збагати». 

Протягом року 

Класні керівники 



4.  

Дискусії: 
«Потрібна людина – на потрібному 
місці»; 
«Як я розумію свій обов'язок перед 
країною»; 
«Твоє покликання». 

Протягом року 

Класні керівники 

5. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1.  
Забезпечення повноцінного розвитку 
молоді, зміцнення фізичного, 
психологічного та духовного здоров’я 

Постійно 
Адміністрація 
коледжу 

2.  
Залучення студентів до спортивних 
секцій і організація їх занять 

Вересень 
Керівник фізичного 
виховання  

3.  
Організувати диспансеризацію студентів, 
сформувати спеціальні медичні групи Вересень 

Керівник фізичного 
виховання, сестра 
медична 

4.  

Проведення спортивних змагань в рамках 
Олімпійського тижня, «Олімпійського 
уроку» та урочистих заходів до Дня 
фізичної культури і спорту (друга субота 
вересня) (за умови безпечної ситуації в 
регіоні) 

05.09. – 09.09. 

Викладачі фізичного 
виховання, класні 
керівники 

5.  

Проведення акції «Віддай цигарку – 
візьми цукерку!»; конкурсу постерів «Ні - 
палінню!» (до Міжнародного дня відмови 
від паління, третій четвер листопада) (за 
умови безпечної ситуації в регіоні) 

17.11. 

Студентська рада 

6.  

Спортивні естафети «Нумо, дівчата!» серед 
студенток коледжу з нагоди Міжнародного 
жіночого дня (за умови безпечної ситуації в 
регіоні) 

09.03. 

Викладачі фізичного 
виховання 

7.  
Спортивне свято «Дружні і сильні» (до 
Всесвітнього дня здоров’я, 07.04.) 

07.04. 
Викладачі фізичного 
виховання  

8.  

Проводити лікувально-профілактичний 
контроль за станом здоров’я, фізичного 
розвитку та фізичної підготовки студентів 

Протягом року 

Викладачі фізичного 
виховання, класні 
керівники, сестра 
медична 

9.  

Участь збірних команд коледжу в міських, 
районних, обласних, всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях(за умови 
безпечної ситуації в регіоні) 

Протягом року 

Викладачі фізичного 
виховання, класні 
керівники, сестра 
медична 

10.  

Проводити бесіди щодо санітарно-
гігієнічних норм, догляду за здоров'ям: 
«Чистота – запорука здоров'я»; 
«Народна медицина лікує»; 
«Небезпечність і профілактика 
педикульозу»; 

Протягом року 

Класні керівники, 
сестра медична 



«Профілактика грипу, кишкових 
захворювань»; 
«Про шкідливість нікотину»; 
«Небезпечно: наркоманія!»; 
«Коронавірус. Що треба знати?». 

11.  
Тематичні зустрічі з медичними 
працівниками (терапевт, гінеколог, 
нарколог, сексопатолог, психолог) 

Протягом року 
Заступник директора 
з виховної роботи, 
класні керівники 

12.  

Знайомити студентів з історією 
спортивного руху,  із видатними 
досягненнями українських спортсменів, 
зі спортивними традиціями 

Постійно  

Викладачі фізичного 
виховання, класні 
керівники 

13.  

Бесіди на теми: 
«Гармонія тіла і духу – основа фізичного 
виховання»; 
«Загартування – складова частина 
фізичної культури»; 
«Режим праці та відпочинку»; 
«Здоровий побут, здоровий спосіб життя, 
раціональне харчування – запорука 
здоров’я людини». 

Протягом року 

Викладачі фізичного 
виховання, класні 
керівники 

14.  
Спартакіада «Здоров’я» серед викладачів та 
співробітників коледжу (за умови безпечної 
ситуації в регіоні)   

Згідно графіку 
Викладачі фізичного 
виховання  

6. ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ І СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 

1.  

Диспути: 
«Що значить справжнє почуття кохання»; 
«Неповторна кожна людина, неповторна 
кожна любов»; 
«Щоб стати Берегинею». 

Протягом року 

Класні керівники, 
практичний психолог

2.  

Виховні години: 
«Це не так просто – дружба з батьками»; 
«Вчитися жити в мирі і злагоді»; 
«Шлюб і сім’я»; 
«Мистецтво спілкування»;  
«Бути батьками». 

Протягом року 

Класні керівники, 
практичний психолог

3.  
«Моє родинне дерево» (виставка-конкурс 
родоводів) 

Травень 
Заступник директора 
з виховної роботи, 
класні керівники 

7. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

1.  

Екологічна акція до Міжнародного дня 
чистих берегів (International Clean Beach 
day) «Ми – за чисті береги!» (кожні треті 
вихідні вересня) (за умови безпечної 
ситуації в регіоні) 

14.09 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
викладачі 
дисципліни 
«Екологія» 
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