
План виховних заходів на рік 

Назва заходу Місце проведення Термін виконання 
Захід, присвячений 

початку       2022-2023 
навчального року 

(Посвята в студенти) 

Актова зала 5 вересня 

Виховна година, 
присвячена Дню знань 
на тему: «МИ УКРАЇНЦІ: 

ЧЕСТЬ І СЛАВА 
НЕЗЛАМНИМ!» 

Аудиторії 1 вересня 

Тиждень першокурсника 
“Пам’ятка 

першокурснику”. 

Читальний зал 
бібліотеки 

5-9 вересня 

Виховна година  про 
організацію навчання, 

самопідготовку, 
відпочинок. 

Аудиторії 5 вересня 

Легкоатлетична 
спартикіада 

Стадіон  вересень 

Бесіди на виховні теми гуртожиток Кожного четверга протягом 
року 

Конкурс «Запали свою 
зірку» 

Актова зала 15 вересня 

Виставка до 
Всеукраїнського дня 

бібліотек – «Бібліотека-
храм книги і оселя 
людського розуму» 

Читальний зал вересень 

Проведення групових 
консультації з питань 
психологічної просвіти: 

Для студентів: 
1. «Адаптація до 

навчання в умовах 
воєнного часу здобувачів 
освіти».  

2. «Формування 
психологічної культури 
учасників освітнього 
процесу в умовах 

Аудиторії 
Кабінет психолога 

Протягом навчального року 



збройної агресії в 
Україні». 

3. «Створення 
сприятливого 
психологічного клімату 
в умовах війни» 

4. «Психологічна 
підтримка особистості у 
кризових ситуаціях». 

Для батьків: 
     1. «Ефективне 

навчання під час війни. 
Робота з комплексами та 
страхами дітей». 

  2. «Безпека 
особистого 
інформаційного 
простору в умовах 
війни». 

3. «Практичні 
рекомендації для 
батьків: Як допомогти 
дитині після 
травматичної події». 

Для викладачів: 
1. Збереження 

психологічного здоров’я 
студента. Потреби 
сучасного викладача. 

2. «Емоційна 
компетентність 
викладача в умовах 
воєнного стану». 

3. «Профілактика та 
упередження 
жорстокого поводження 
з дітьми під час воєнного 
стану» 

Проведення 
індивідуальних 

консультацій для 
Кабінет психолога Протягом навчального року 



студентів, викладачів, 
батьків. 

Виховні години Аудиторії Кожного понеділка протягом 
року 

Батьківські збори 
мешканців гуртожитку 

Актова зала 26 серпня 

Збори мешканців 
гуртожитку 

Актова зала 29 вересня 

Інформаційно–
психологічний виступ 
перед студентами І-ІІ 
курсів на тему: «Мої 

емоції та мій ресурс під 
час війни». 

Актова зала Вересень 

Захід до Дня вчителя Актова зала 30 вересня 
Засідання студентської 

ради коледжу 
Зала засідань Кожної середи 

Засідання студентської 
ради гуртожитку 

гуртожиток Кожного понеділка 

«Кубок відділень» по 
футболу 

Стадіон Жовтень 

Захід  до Дня захисників 
і захисниць Вітчизни, 

Дня Покрови Пресвятої 
Богородиці, Дня 

козацтва 

Зустріч з військовими 12-14 жовтня 

Онлайн-естафета «Ми - 
нащадки козацької 

слави» 

відеозапис 14 жовтня 

Перевибори органів 
студентського 

самоврядування 

Актова зала Студентська рада 

День відкритих дверей Актова зала Приймальна комісія 
студрада 

Засідання циклових 
комісій 

Зала засідань Голови циклових комісій 

Захід до Дня української 
писемності і мови 

Актова зала 9 листопада 

Всеукраїнський диктант 
до Дня української 
писемності і мови 

Зала засідань 9 листопада 



Захід до Дня студента Актова зала 17 листопада 
Виховна година, 

присвячена пам’яті 
жертв Голодомору. 

Актова зала 21 листопада 

Першість коледжу по 
бадмінтону 

Спортзал листопад 

«Уклін доземний вам і 
щедрого врожаю» (до 

Дня працівників 
сільського господарства) 

Читальний зал ІІІ неділя листопада 

Першість коледжу по 
армреслінгу 

Спортзал листопад 

«Не згасити свічку 
пам’яті» (до Дня пам’яті 

жертв голодомору в 
Україні) 

Читальний зал листопад 

Дені відкритих дверей Навчальний корпус Згідно графіка 
Засідання циклових 

комісій. 
Зала засідань Згідно графіка 

Першість коледжу по 
дартсу 

Спортзал листопад 

«Уклін доземний вам і 
щедрого врожаю» (до 

Дня працівників 
сільського господарства) 

Читальний зал ІІІ неділя листопада 

Тренінг «Кризова 
психологічна допомога у 

часі війни» 

аудиторії 
Листопад 

Першість коледжу по 
настільному тенісу 

Спортзал листопад 

Захід до Дня збройних 
сил України 

 

Актова зала 6 грудня 

До всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом 
«Молодь проти  СНІДу» 

Читальний зал грудень 

Тренінг «Як 
комунікувати з людьми, 

які постраждали від 
насильства під час 

війни?» 

аудиторії 

Грудень 



Проведення заходів в 
рамках Всеукраїнського 

тижня права «Стоп 
булінг». 

Читальний зал Грудень 

Захід до Дня Святого 
Миколая «У святого 

Миколая» 

Реабілітаційний центр 
«Оберіг» 

грудень 

Новорічні свята Актова зала грудень 
Свято вручення 

дипломів спеціальності 
«Організація 
виробництва» 

Актова зала січень 

Захід до Дня Святого 
Валентина 

Актова зала 14 лютого 

Першість коледжу по 
баскетболу (юнаки) 

Спортзал лютий 

Заходи, присвячені 
вшануванню подвигу 
учасників Революції 
Гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної 
Сотні 

Аудиторії лютий 

Першість коледжу по 
баскетболу (дівчата) 

Спортзал лютий 

Міжнародний день 
рідної мови 

Актова зала 21 лютого 

До  річниці виводу 
військ з Афганістану 
«Афганський берег» 

Актова зала 15 лютого 

Свято до   
Міжнародного жіночого 

дня 8 березня 
Актова зала 7 березня 

Першість коледжу з 
волейболу (юнаки) 

Спортзал березень 

Шевченківські дні 
(Конкурс читців    

шевченківської поезії) 

 

Аудиторії 
Актова зала березень 



Конкурс на кращу 
естетично оформлену 

кімнату, секцію 
Гуртожиток Березень 

«Земні тривоги й радощі 
земні» (до Всесвітнього 

дня Землі) 
Читальний зал березень 

День пам’яті 
Чорнобильської трагедії Актова зала 26 квітня 

Кубок коледжу по міні-
футболу (юнаки) 

Стадіон квітень 

«Писанка мальована, з 
любов’ю подарована» Актова зала квітень 

Профорінтаційні 
виступи агітбригади 

Виїзди Згідно графіка 

День пам’яті та 
примирення і День 

перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні 

Актова зала 8,9 травня 

День Матері Аудиторії 9 травня 

Виховна година 
«Українська родина» (до 
Міжнародного дня сім’ї) 

Читальний зал  травень 

День української 
вишиванки 

Актова зала  травень 

День зустрічі 
випускників 

Актова зала  травень 

«На Калимськім морозі 
калина…» (до Дня 

памяті жертв політичних 
репресій Україні) 

Читальний зал травень 



Акція до Дня захисту 
дітей 

Аудиторії 1червня 

«Наш основний закон» 
(до Дня Конституції) 

Читальний зал червень 

Виховна година (День 
Конституції України) 

Аудиторії  червень 

«Чи легко бути 
молодим?»(до 

Всесвітнього Дня 
молоді) 

Читальний зал червень 

Свято «Останнього 
дзвінка» 

Актова зала червень 

Вручення дипломів 
випускникам 

Актова зала червень 

 


