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ПЛАН РОБОТИ НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
ВИХОВНА РОБОТА 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ У 2021-2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

Система виховної роботи у 2021-2022 н.р. році була спрямована на: Розвиток обдарованої молоді, волонтерство, 

національно-патріотичне , морально-правове, художньо-естетичне, екологічне, трудове, фізичне виховання, формування 

здорового способу життя, розвиток студентського самоврядування, роботу з батьками, сприяння творчому розвитку 

особистості. Організацію дозвілля мешканців гуртожитку, та виховні заходи. 

- Напрямки роботи: 

1. Організація роботи із кураторами навчальних груп: 

- Робота  методичного об’єднання кураторів навчальних груп та вихователів (очолює – Кліндух І.В.) 

- Проведення відкритих виховних годин кураторами  

- Постійний зв'язок зі студентами,  контроль та допомога у такий не простий час. 

2. Забезпечення належних умов проживання в гуртожитках: 

- Проведення капітальних та поточних ремонтів. 

- Різноманітні форми і методи організації дозвілля в гуртожитках. 

- Проведення заходів зі студентами, які проживають у гуртожитках.  

- Запровадження нової традиції святкувати потрійне свято Покрова, День козацтва і захисника України. 

- Квест-гра для студентів нового набору які мешкають у гуртожитках. 

3. Проведення заходів на базі коледжу: 

- Організація урочистостей до державних свят,  визначних та пам’ятних дат 

- Проведення екскурсій, інформаційних годин, відеолекторіїів, круглих столів до пам‘ятних дат. 

-   Організація та проведення традиційних фестивалів і конкурсів: «Дебют першокурсника», «Студентське 

визнання», «Iove story». 

- Спільні заходи із  Сумським національним аграрним університетом на базі нашого коледжу. (Тренінги, бесіди, квести 

та круглі столи). 

- Організовано концерті програми «Жіночий день», «Студентське визнання», «50-річчя відділення будівництва». 

- Опубліковано екскурсію з гідом, по народному музею С.А. Ковпака, у рамках профорієнтаційної роботи. 
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- Насичене та цікаве студентське життя у мешканців гуртожитків коледжу. Під час офлайн навчання вихователі провели 

ряд заходів таких як, Покрова, День козацтва і захисника України, Звана Вечеря.  

- Вихователь Яна Щебедько провела для студентів, які мешкають у гуртожитках, квест-гру та майстер-клас із 

миловаріння для мешканців гуртожитків. 

- Започаткована церемонія нагородження активних та творчих працівників коледжу «Людина року» 

- Відбулася серія шахових турнірів серед школярів у рамках профорієнтації.  

 

4. Діяльність волонтерських загонів, участь в акціях: 

- Всеукраїнська благодійна акція  «Серце до серця». 

- ЦМП протягом року підтримує у належному стані могилки ветеранів на кладовищах міста. 

-  Акція "Прикрасимо ялинку коледжу разом" 

- Благодійна акція «Великдень для захисників» 

- Акція по збору коштів для придбання амуніції  для наших захисників. 

- Акція «Ми - за здоровий спосіб життя». 

- Акція до дня вишиванки «Вишиванка – твій генетичний код». 

- Акція «Розтопи своє серце» на допомогу сім’ям,  які опинились у скрутному матеріальному становищі. 

- Щодня о 9:00 в Україні хвилиною мовчання ми згадуємо полеглих у війні з російським окупантом.  

- Висвітлення скорботних відеороликів, на яких висвітлені захисники нашої держави - наші випускники та студенти, які 

полягли захищаючи Україну.  

- Акція серед випускників по висадці декоративних насаджень на подвір’ї коледжу. 

5. Участь у Всеукраїнських, обласних та міських заходах 

- Міські заходи: Фестиваль «Пісні опалені війною» 

- Участь в обласному багатожанровому фестивалі «Осіння палітра Сумщини» 

- Студентський ансамбль коледжу «Moyanota»  брав участь у міжрегіональному фестивалі-конкурсі «Творча країна» 

- Екскурсії до Народного музею Ковпака та навчального закладу. 

- Участь в  онлайн-естафеті від НМЦ «Ми нащадки козацької слави» 

- Участь в онлайн семінарі-презентації «Творчий потенціал педагогічних та студентських колективів». (Надія Зайцева та 

студент 21КІ групи Гліб Осьмаков) 
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ПЛАН РОБОТИ НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

№ 

з/с 
Зміст заходів 

Терміни 

виконання 
Відповідальні  

Відмітка про 

виконання 

ВИХОВНА РОБОТА 

1.1. Організаційне забезпечення виховного процесу 

1.  Розробити загально-коледжний план виховної і культурно-

масової роботи 
До 01.09.2022р. Овсянко Д.О. 

 

2.  Розробити: 

- плани виховної роботи кураторів груп 

- план роботи методичного об’єднання кураторів  

- план роботи гуртка «Вокальний колектив естрадної 

пісні» 

- план роботи народного музею  

- план роботи історичного клубу коледжу 

- план роботи студентського самоврядування коледжу 

- план спортивно-масової роботи 

- план роботи з правоохоронними органами 

- план роботи практичного психолога  

 

До 01.09.2022р. 

До 01.09.2022р.  

До 01.09.2022р. 

До 01.09.2022р. 

До 01.09.2022р. 

До 01.09.2022р. 

До 01.09.2022р. 

До 01.09.2022р. 

До 01.09.2022р. 

До 01.09.2022р. 

 

Куратори груп 

Кліндух І.В. 

 

Овсянко А.М. 

 

Зайцева Н.О. 

Голова ОСС 

Гололобов В.І. 

Марченко І.В. 

 

 1.2. Проведення кураторських годин та виховних заходів  

3.  

1.Кураторська година «Ми українці: честь і слава 

незламним!» 

2. Студентське самоврядування в ГАФК. Вибори старости 

групи. 

Кураторська година «Основи культурного мовлення, як 

чинник формування особистості студента» до 

Міжнародного дня грамотності (08 вересня). 

3. Кураторська година «Безвихідних ситуацій не буває» до 

Всесвітнього дня запобігання самогубствам (10 вересня). 

4. Кураторська година «Спорт – сила, краса, здоров’я » до 

Міжнародного дня студентського спорту (20 вересня) або 

01.09.22 

 

 

 

05.09.22 

 

 

12.09.22 

 

 

 

   

 

 

 

 

    Овсянко Д.О., 

 Кліндух І.В.,  

Марченко І.В. 

куратори груп 
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"В пам'яті назавжди" до Дня партизанської слави (22 

вересня). 

5. Кураторська година «Трагедія Бабиного Яру» до Дня 

пам’яті трагедії Бабиного Яру (29 вересня). 

6. Година шани «Летять літа, як білі журавлі, дзвенять, як 

ті волошки в житі…» до Дня ветеранів та людей 

похилого віку (01 жовтня). 

7. Кураторська година «В єдності наша сила і слава» до Дня 

захисників і захисниць України (14 жовтня) або «Ми – 

нащадки козаків» до Дня українського козацтва (14 

жовтня). 

8. Кураторська година «Відповідальність – крок до успіху» 

присвячена Всеукраїнському Дню відповідальності 

людини (19 жовтня). 

9. Кураторська година «Скрижалі пам’яті…» до Дня 

звільнення України вiд фашистських загарбників (28 

жовтня). 

10. Кураторська година «Екосистема: проблеми сьогодення» 

до Міжнародного дня запобігання експлуатації довкілля 

під час війни і збройних конфліктів (06 листопада). 

11. Кураторська година «Моя мова – моє серце» до Дня 

української писемності і мови (09 листопада) або 

«Молодь змінює світ» до Всесвітнього дня молоді (10 

листопада). 

Година спілкування «Наше веселе студентське життя!» 

або «Ось ми які!» до Дня студента (17 листопада). 

13. Кураторська година «Вільні творять майбутнє» або 

диспут на тему «Яка ціна свободи?» до Дня гідності та 

свободи (21 листопада). 

14. Кураторська година «Голодомор – біль серця неньки 

19.09.22 

 

 

26.09.22 

 

03.10.22 

 

 

10.10.22 

 

 

 

17.10.22 

 

 

24.10.22 

 

 

31.10.22 

 

 

 

07.11.2212. 

 

 

14.11.22 

 

21.11.22 
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України…» до Дня пам'яті жертв голодоморів (26 

листопада). 

15. Кураторська година «Торгівля людьми – ганебне явище» 

до Міжнародного дня боротьби за скасування рабства (02 

грудня) або «Збройні сили – гордість України!» до Дня 

Збройних сил України (06 грудня). 

16. Кураторська година «Права людини – найцінніший 

скарб» до Дня прав людини (10 грудня) або «Чорнобиль– 

наш спільний біль…» до Дня вшaнування учасників 

ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (14 

грудня). 

17. Година спілкування «Як позбутися шкідливих звичок?» 

Волонтерська діяльність до Дня Св. Миколая «Даруймо 

радість дітям». 

18. Кураторська година «Новорічні та різдвяні традиції: від 

історії до сьогодення». 

Бесіда «Безпека вдома та на вулиці. Правила поведінки в 

зимовий канікулярний час» 

28.11.22 

 

 

05.12.22 

 

 

 

12.12.22 

 

 

 

 

19.12.22 

 

 

 

 

 

6.  

Загально-коледжні відео-лекції: 
• «Історія та традиції коледжу» 
• «В твоїх руках твоє здоров’я і життя» 
• «Історія українського козацтва» 
• «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього» 
• «Визволення України від німецької окупації» 
• «ЗСУ – надійний захист держави» 
• «Чорнобиль не має минулого часу» 
• «Булінг та його наслідки» 
• «Тут все священне, все твоє, бо зветься просто краєм 

рідним» 
 

Вересень 2022р. 

Жовтень 2022р. 

Листопад 2022 р. 

Грудень 2022р. 

Січень 2023 р. 

Лютий 2023р. 

Березень 2023р. 

Квітень 2023р. 

Травень 2023р. 

Куратори 

навчальних груп, 

Психолог, зав. 

музеєм 
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7.  

 Святкування знаменних і пам'ятних дат: 

• Урочистості з нагоди свята «День знань» 

• Річниця визволення міста Глухова від фашистських 

загарбників. Мітинг-реквієм 

•  Річниця започаткування партизанського руху 

• Урочистості  до Дня працівника освіти 

• Святкування дня Захисника України та Дня козацтва 

• Річниця визволення України від німецької окупації 

• День Соборності України 

•  День єднання України 

• Урочиста програма «Тобі доземно, жінко, поклонюсь» 

• Вшанування загиблих до Дня Пам’яті та примирення 

• День Прапора України 

• Фестиваль «Пісні обпалені війною»  

• «Студентське визнання»  

• «Дебют першокурсника»  

• «Новорічний ранок для дітей»  

• Урочиста церемонія відзначення співробітників 

«Людина року - 2022» 

• «Участь у міських новорічних заходах» 

• «Розважальна програма до дня закоханих»  

• «Свято випуску молодих спеціалістів (Менеджерів)»  

• «Бал. Весна в СНАУ».  

• «Свято випуску молодих спеціалістів»   

• «День Незалежності». 

 

01.09.2022р. 

01.09 2022р. 

 

22.09.2022р. 

01.10.2022р. 

14.10.2022 р. 

28.10.2022р. 

22.01.2023р. 

16.02.2023р. 

08.03.2023р. 

08.05.2023р. 

23.08.2023р. 

 

   (вересень 2022). 

(17.11.2022). 

(19.12.2022) 

(28.12.2022) 

 

 

(12.01.2022). 

«11.02.2022». 

(28.02.2022). 

(20.04.2022). 

(30.06.2023). 

(24.08.2022). 

 

Овсянко Д.О. 

 

Адміністрація 

Рада музею 

Овсянко А.М, 

Бузинна Ж.О. 

Овсянко Д.О. 

Зайцева Н.О. 

Овсянко Д.О. 

Овсянко А.М. 

Овсянко А.М. 

Овсянко А.М. 

Овсянко А.М. 

Овсянко А.М. 

 

ЦМП 

Овсянко А.М. 

Адміністрація 

 

Овсянко А.М. 

ЦМП 

Овсянко Д.О. 

ЦМП 

Овсянко Д.О. 

Овсянко Д.О. 

 

 

Формат 

проведення 

заходів буде 

залежати від 

безпекових 

умов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 

проведення 

заходів буде 

залежати від 

безпекових 

умов 

1.3. Робота органів студентського самоврядування 
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8.  

Співпраця з першокурсниками для швидкої їхньої адаптації 

під час дистанційного навчання (анкетування, бесіди, лекції, 

консультування). 

Участь у проведенні профорієнтаційної роботи 

Проведення тематичних онлайн конкурсів, розіграшів на 

сторінці в Інстаграм 

Взяти участь у роботі регіональної студентської ради 

Проведення волонтерських акцій 

Онлайн бесіди зі студентами для виявлення і ліквідації 

поточних проблем 

Благодійний збір коштів, одягу, іграшок для дитячого 

будинку. 

- Проведення онлайн конкурсу до Дебюту першокурсника на 

сторінці в Інстаграм. 

- Проведення онлайн конкурсу та привітання до 8 березня на 

сторінці в Інстаграм. 

- Онлайн привітання до дня Закоханих  

- Акція «Тобі, захиснику України!» 

- «Кожен з нас Святий Миколай» 

- «Акція Обміняй цигарку на цукерку» 

- «Серце до серця» 

- Проведення онлайн акції «Тиждень здоров’я» на сторінці 

Інстаграм 

Участь в різноманітних онлайн семінарах конференціях 

Вересень-жовтень 

2022р. 

Протягом 

навчального року 

Протягом 

навчального року 

Жовтень 2022р., 

Протягом 

навчального року 

Протягом 

навчального року 

Другий семестр 

2023р. 

Грудень 2022р. 

Березень 

Лютий 2023р. 

Жовтень, 2022р. 

Грудень 2022р. 

Лютий 2023р. 

Березень 2023р. 

Другий семестр 

2023р. 

Протягом 

навчального року 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

молодіжної 

політики 

 

 1.4. Організація роботи з батьками  

9.  Ознайомитися з сімейним станом студентів Вересень 2022р. 

Куратори 

навчальних груп, 

психолог 

 

10.  
Систематично інформувати батьків щодо навчання, 

відвідування занять та поведінки студентів 

Протягом 

навчального року 

Куратори 

навчальних груп 
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11.  Індивідуальна робота з батьками студентів із «групи ризику» 
Протягом 

навчального року 

Овсянко Д.О., 

зав. відділень 

 

12.  
Робота    з    батьками    в    консультативному    центрі 
(консультації нарколога, психотерапевта, представників 
правоохоронних органів) 

Протягом 

навчального року 

Овсянко Д.О. 

 Марченко І.В. 

 

13.  

Провести загальноколеджні батьківські збори:  

- для батьків студентів нового прийому: «Навчання під час 

війни. Знайомство з адміністрацією. Вимоги до організації 

навчально-виховного процесу» 

- для батьків студентів ІІ-ІV курсів.   

 

Вересень 2022р. 

 

 

Жовтень 2022р. 

 

Адміністрація, 

куратори груп 

завідувачі 

відділень 

 

14.  
Робота батьківської ради  Протягом  

навчального року 

Адміністрація  

15.  

Провести консультації для батьків: 
«Харчування студентів – запобігання хворобам» 
«Група ризику: як вирішити проблему» 
«Як вберегтися від коронавірусу» 

Жовтень 2022р. 

Квітень 2023р. 

Початок навчально 

року 

Мед. працівник, 

рада 

профілактики, 

Марченко І.В. 

Мед. працівник 

 

1.5. Робота психологічної служби 

16.  

-  Проведення занять, спрямованих на підвищення 

позитивної мотивації студентів коледжу до навчання та 

успішній адаптації студентів до навчання.  

-  Проведення занять, з метою профілактика негативних 

явищ серед студентської молоді та формування здорового 

способу життя. 

- Здійснення соціально-психологічного супровіду 

студентів соціально-незахищених категорій, студентів групи-

ризику. 

 

 

 

 

 

Протягом 

навчального року 

 

 

 

 

 

Марченко І.В. 
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- Систематична просвітницька та профілактична робота 

з учасниками освітнього процесу по зниженню рівня 

тривожності, стресових ситуацій, спричинених 

травматичними подіями в зв’язку з війною.   

-  Просвіта учасників освітнього процесу щодо захисту 

свого психічного здоров'я під час військових дій, 

дистанційної форми навчання. 

- Профілактика жорстокого поводження серед підлітків, 

будь-яких проявів насильства та булінгу в коледжі. 

- Просвіта студентів з питань психологічної безпеки в 

соціальному просторі, профілактика кібербулінгу, 

формування медіа грамотності. 

- Співпраця із кураторами навчальних груп, 

громадськими організаціями, студентським 

самоврядуванням, соціальними службами, органами 

місцевого самоврядування та батьками студентів.  

-  Оновлення та  вдосконалення сторінки психологічної 

служби на сайті коледжу та в соцiальних мережах. 

- Моніторинг соціальних мереж, інтернет-ресурсів, з 

метою виявлення  проявів насильницьких дій, жорстокого 

поводження, депресивних настроїв, суїцидальних  тенденцій 

серед підлітків для подальшої профілактичної, корекційної 

роботи з ними. 

- Просвіта студентів з проблеми торгівлі людьми. 

 1.6. Спортивно-масова робота  
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Заступник директора з виховної роботи                                                                          Денис ОВСЯНКО 

17.  

До дня фізичної культури онлайн-зустріч першокурсників з 

викладачами фізичного виховання коледжу та видатними 

спортсменами міста 

11.09.2022р. 

Гололобов В.І, 

викладачі фіз. 

виховання 

 

 

 

 

 

Формат 

проведення 

заходів буде 

залежати від 

безпекових 

умов 

18.  Змагання з міні-футболу серед студентів першого курсу  Викладачі фіз. 

виховання 

19.  Відкрита першість коледжу з легкоатлетичного кросу 05.10.22р. 

Викладачі 

фізичного 

виховання 

20.  Змагання з волейболу серед студентів першого курсу 10-14.10.22р. 

Викладачі 

фізичного 

виховання 

21.  Товариська зустріч з баскетболу з командою ГНПУ 25.10.22р. Середа В.О. 

22.  
Першість коледжу з волейболу серед жіночих команд всіх 

курсів 
31.10-04.11.22р. 

Викладачі 

фізичного 

виховання 

23.  Змагання з настільного тенісу серед перших курсів 08.12.22р. 

Викладачі 

фізичного 

виховання 

24.  Першість коледжу з волейболу серед гуртожитків 15.11-18.11.22р. 

Викладачі 

фізичного 

виховання 

25.  Змагання з шахів серед перших курсів 24.11.22р. Кельбас Я.В.  

26.  Товариська зустріч з волейболу з командою ДЮСШ 06.12.22р. Гололобов В.І. 

27.  Змагання з міні-футболу серед гуртожитків 13-23.12.22р. Гололобов М.В. 


