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X. РОБОТА ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ
№ 

з/
п

Перелік обов’язкових до розгляду питань Дата
прове
дення

Відповідаль
ний

1

1. Про затвердження плану роботи комісії на 
2022/2023 н. р.

2. Про особливості організації освітнього процесу у 
2022/2023 н. р.

3. Обговорення та погодження програм навчальних 
дисциплін.

4. Про затвердження тематики курсових робіт для 
студентів усіх спеціальностей.

5. Про результати складання МПТ студентами II 
курсу.

31.08 Голови ЦК

2

1. Про роботу викладачів ЦК із забезпечення 
освітнього процесу підручниками та навчальними 
посібниками.

2. Про підготовку та затвердження заліково- 
екзаменаційної документації на І семестр.

3. Про виконання навчальних планів і програм курсу 18.11 Голови ЦК

3

1. Про стан навчально-методичного забезпечення 
викладання... (дисциплін, з яких атестуються викладачі у 
поточному навчальному році) зі спеціальності...

2. Про результати семестрових екзаменів та якість 
знань студентів 1-4-х курсів із... (навчальних дисциплін).

3. Про роботу членів комісії щодо підвищення якості 
знань та готовності студентів до складання ЗНО.

15.02 Голови ЦК

4

1. Про підготовку і затвердження заліково- 
екзаменаційної документації на II семестр

2. Огляд новинок науково-методичної літератури та 
відповідної фахової періодики.

17.04 Голови ЦК

5

1. Про виконання індивідуальних планів роботи 
викладачів.

2. Про інноваційну, методичну та організаційну 
роботу викладачів у 2022/2023 н. р.

3. Про участь членів комісії у підготовці студентів 3- 
го курсу спеціальностей до літньої практики.

4. Про стан взаємовідвідування освітніх заходів 
членами ЦК протягом 2022/2023 н. р.

5. Підсумки роботи комісії за 2022/2023 н. р.

Травень-
червень

Голови ЦК



XI. ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Головним завданням з ЦЗ на 2022 рік вважати -  забезпечення готовності 
підпорядкованих сил і засобів до дій за призначенням при загрозі та виникненні 
надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період, здійснення заходів щодо 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій або небезпечних подій в 
Кременецькій обласні гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка, а саме:

-  пандемії с о у і с і -  19 та її проявів;
-  можливих терористичних проявів;
-  стійкого управління проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт;
-  підтримання функціонування захисних споруд академії.

Проводиться уточнення та корекція умов для безпечного перебування студентів 
та працівників на території Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 
ім. Тараса Шевченка у 2022 навчальному році.

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд 
цивільного захисту в готовність до використання за призначенням, інформування 
працівників закладу та студентів про місця розташування захисних споруд цивільного 
захисту, та інших місць призначених для укриття на випадок виникнення надзвичайної 
ситуації.

№
з/п

План заходів 
цивільного захисту на 2022 рік Виконавець

1 Поновлення та уточнення документації на поточний рік 
(комісії з питань НС, комісії з питань евакуації);

Томашівський С.М

2 Розробка та погодження Плану реагування на НС. 
Розробка інструкцій, планів евакуації тощо.

Томашівський С.М

3
. Проведення об’єктових тренувань з студентами та 

працівниками академії -  квітень-травень, термін проведення 
скоригувати відповідно до пандемічної ситуації с о у і с і -  19.

Томашівський С.М

4 Підтримання захисний споруд у функціональному стані. Томашівський С.М

5 Підведення підсумків виконання заходів ЦЗ за 2021 рік і 
визначення завдань на 2022рік. (Підсумковий наказ)

Томашівський С.М

Програма
загальної підготовки працівників у 2022 р.

1 Основні способи захисту в умовах загрози та виникнення 
НС

Томашівський С.М

2 Порядок і правила надання першої допомоги при різних 
типах ушкоджень.

Томашівський С.М

3 Виконання заходів захисту та дії працівників згідно з 
планами реагування на НС

Томашівський С.М



XII. РОБОТА ЗІ ЗДОБУВАЧАМ И ОСВІТИ

План виховної роботи складений з урахуванням Заходів щодо реалізації 
Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року, 
затверджених наказом МОН України від 06.06.2022 року та інформаційних матеріалів 
щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 навчальному році ( 
лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2022 №9105-22). Комплексний план 
виховної роботи передбачає проведення виховних заходів в умовах як очного навчання, 
так і дистанційного. Груповий керівник може самостійно обирати форми проведення 
виховних заходів з урахуванням поточного моменту. У виховній роботі рекомендується 
використовувати платформи Meet та classroom.

План виховної роботи має на меті визначити основні пріоритетні теми та 
напрямки виховної діяльності педагогів зі здобувачами освіти в академічних групах як в 
умовах воєнного стану, так і після його закінчення.

Виховна проблема, над вирішенням якої працює колектив закладу: формування 
конкурентоспроможної особистості із постійною потребою самореалізації та 
самовдосконалення, з гуманістичним світосприйманням і почуттям 
відповідальності за долю України.

Мета виховної роботи -  формування цілісної особистості громадянина України 
(уособлення поєднання інтелектуального потенціалу, духовності, високого 
професіоналізму - як фахівця і як людини з яскраво вираженою національно- 
громадянською позицією).

Головні завдання виховної роботи в коледжі (на основі засад державної 
політики у сфері освіти):

• виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, 
його історико-культурного надбання і традицій;

• забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, 
сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації;

• введення молодої людини у світ соціального, господарського, політичного, 
інтелектуального, етичного, культурного досвіду людства й українського народу;

• формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її 
честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за 
будь-якими ознаками;

• формування громадянської культури та культури демократії;
• формування культури здорового способу життя, екологічної культури і 

дбайливого ставлення до довкілля;
• формування соціальної активності та відповідальності особистості через 

залучення студентів до процесу державотворення;
• виховання розуміння внутрішньої потреби й високої цінності українського 

громадянства;
• культивування кращих рис української ментальності -  працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги до жінки, 
любові до рідної землі;

• створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 
самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів.

Пріоритетні напрями виховної діяльності:
• розвиток гуманістичного мікроклімату, культури взаємовідносин, здорового 

способу життя;
• формування творчої атмосфери;
• підвищення ефективності інформаційно-просвітницької роботи;

•  R M Y D R a i l H f l  м п т г г т і  Я Г Т Я Т П ІO T M U T 1 M Y  г л т я н і г т и ч г н и у  Т Т П Я М ЇТ Ш '



• удосконалення індивідуальної, виховно-профілактичної роботи зі студентами;
• організація соціально-психологічної допомоги студентам;

• формування коледжових традицій.
Основні форми виховної роботи зі студентами:
• тематичні години на рівні академічної групи, коледжу;
• заняття в спортивних секціях, гуртках, творчих колективах, студентських 

клубах, об’єднаннях за інтересами;
• участь у підготовці і проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів, зльотів, 

фестивалів та інше;
• індивідуальна робота;
• організація екскурсій, походів, виставок;
• участь у культурологічних, інформаційно просвітницьких заходах, конкурсах, 

фестивалях різного рівня.
І. Конвенції і декларації
1. Загальна декларація прав людини (прийняття Генеральною асамблеєю ООН 10 

грудня 1948 р.)
2. Конвенція про права дитини (ратифіковано 27 лютого 1991 р.)
3. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та 

сексуального розбещенням (м.Ланцарот, 25 жовтня 2007 р.)
4. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок (ратифіковано 12 

березня 1981р.)
5. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції 

третіми особами (прийнята на IV сесії Генеральної Асамблеї ООН 2 грудня 1949 року)
6. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (ратифіковано Закон 

України від 18 жовтня 2006 року № 251-У)
7. Конвенція про запобігання дискримінації в галузі освіти (затверджена 

Організацією Об'єднаних Націй у питаннях освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) у 1960 
році)

8. Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (Конвенцію ратифіковано 
Законом №3534-ІУ від 15.03.2006)

9. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі 
дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (ратифіковано 3 квітня 2003 р.)

10. Європейська соціальна хартія (Страсбург, 3 травня 1996 року. Хартію 
ратифіковано із заявами Законом № 137-У ( 137-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 43, 
ст.418)

11. Всесвітня декларація про забезпечення, виживання, захисту та розвитку дітей 
(Генеральна асамблея ООН, 30.09.90 р.)

12. Декларація про запобігання та зупинення сексуальної експлуатації дітей та 
підлітків (2008)

13. Стокгольмська Декларація та план дій проти комерційної сексуальної 
експлуатації дітей (1996 р., підписана 122 країнами)

14. Пекінська Платформа дій (прийнята Четвертою всесвітньою конференцією зі 
становища жінок 15 вересня 1995 року)

15. Декларація ЮНЕСКО про раси та расові забобони (м. Париж, 27.11.1978)
16. Декларація ЮНЕСКО принципів терпимості (затверджена резолюцією 5.61 

Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 року)
17. Декларація ООН про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на 

основі релігії і переконань (Резолюція 36/55 Генеральної асамблеї ООН).
II. Закони. Концепції
18. Конституція України
19. Закон України «Про освіту»



20. Закон «Про вищу освіту»
21. Закон України Про фахову передвищу освіту»
22. Закон України «Про боротьбу з корупцією»
23. Закон України від 15 листопада 2001 року N 2789-ІІІ «Про попередження 

насильства в сім'ї»
24. Закон України від 22 вересня 2005 року №2899-ІУ «Про заходи щодо 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на 
здоров’я населення»

25. Концепція Нової української школи, схвалена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 14.12.2016 №988-р

26. Концепція національно-патріотичного виховання студентської молоді (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 16. 06.2015 р. № 641).

III. Накази МОН України. Укази
27. Наказ МОП України від 13 листопада 2007 р. №1004 «Примірне положення 

про студентський гуртожиток вищого навчального закладу»
28. Наказ МОН України № 1010 від 15 листопада 200 року «Про затвердження 

Примірного положення про студентське самоврядуван я у вищих навчальних закладах 
України»

29. Наказ МОН України № 641 від 1 червня 2015 року «Про затвердження 
Концепції національно-патріотичного вихо ання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 
Концепції національно-патріотич ого виховання дітей і молоді та , методичних 
рекомендацій щодо націоналки -патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних 
закладах»

30. Наказ МОН України №1038 від 29.07.2019 року «Про внесення змін до наказу 
МО України від 16.06.2015 №641»

31. Наказ МОН України від 07 вересня 2000 № 439 «Про затвердження 
Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах 
України».

32. Наказ МОН України № 768 від Іблипня 2015 року "Про національно- 
патріотичне виховання в системі освіти"

33. Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 "Про заходи щодо 
поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"

34. Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та 
Свободи»

35. Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності 
України»

36. Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»
37. Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 «Про стратегію 

національно -патріотичного виховання».
38. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №954-р «Про 

затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, 
виховання поваги до них у суспільстві»

План виховної роботи на 2022-2023 навчальний рік
ВЕРЕСЕНЬ

Назва заходу Дата Відповідальні за 
проведення



Проведення першого заняття «Ми 
українці:честь і слава незламним!».
Провести по академгрупах Єдиний урок 
безпеки.

01.09 Групові керівники 
академічних груп, 
Томашівський С.М. 
Ємець О.П.

Ознайомлення здобувачів освіти нового набору 
з історією навчального закладу. Екскурсія 
територією Кременецької академії. Провести 
фотографування груп першокурсників.

упродовж
місяця

Групові керівники

Провести для новоприйнятих студентів 
екскурсії містом, ознайомити їх з історією та 
визначними місцями Кременця.

упродовж
місяця

Групові керівники

Адаптація здобувачів нового набору до життя у 
гуртожитку: ознайомлення з правилами 
внутрішнього розпорядку, організація 
побутових умов.

упродовж
місяця

Вихователь гуртожитку, 
групові керівники

Скласти і затвердити графік проведення 
груповими керівниками виховних годин у 
групах.

до 30.09 Мацкова B.C.

Скласти і затвердити графік чергування 
групових керівників у гуртожитках.

до 30.09 Мацкова B.C.
•

Скласти і затвердити графік чергувань 
студентів академгруп по аудиторіях.

до 30.09 Мацкова B.C.

Закріплення території коледжу за навчальними 
групами з метою підтримання належного 
санітарного стану.

до 30.09 Мацкова B.C.

До дня українського кіно провести виховні 
години «Шедеври українського кіно». 
Запропонувати переглянути та обговорити 
фільми українських кінематографістів (Земля; 
Тіні забутих предків; Камінний хрест; Вечір на 
Івана Купала; Білий птах з чорною ознакою; 
Голод-33; Поводир та ін.)

упродовж
місяця

Групові керівники.

Провести виховний захід до Міжнародного дня 
миру

19-23
вересня

Групові керівники.

Інформування батьків студентів щодо 
академічних заборгованостей та пропусків 
занять без поважних причин.

упродовж
року

Мацкова B.C., 
Групові керівники.

Проведення місячника першокурсника: 
ознайомлення з бібліотекою, правилами 
користування, з інформаційними ресурсами 
бібліотеки.

упродовж
місяця

Г рупові керівники І 
курсу

Продовжити роботу волонтерського руху та 
благодійну діяльність в коледжі.

упродовж
місяця

Мацкова B.C.

Відеопривітання до Дня освітян. 30. 09 Актив академгруп
Заходи до святкування Дня вчителя. Виховні 
бесіди по групах на профорієнтаційну тематику 
«Вчитель -  не професія, а життя».

26.09-
30.09

Старости груп, групові 
керівники



Систематично проводити індивідуально - 
профілактичну роботу зі студентами 
сиротами, позбавленими батьківського 
піклування та тими дітьми, що потребують 
психологічного та адміністративного захисту

упродовж
місяця

Групові керівники

Провести психолого-педагогічні години: 
«Взаємовідносини в колективі»; «Лідерство в 
колективі»; «Уникаємо конфліктних ситуацій»; 
«Як уникнути психологічного тиску з боку 
інших»; «Мистецтво спілкування»; «Культура 
поведінки в колективі.

Упродовж
місяця

Групові керівники

Ж ОВТЕНЬ

Назва заходу Дата Відповідальні за 
проведення

Конкурс на кращу поробку «Я у творчості 
шукаю втіху»

жовтень Групові керівники, 
старости груп

Конкурс студентських робіт патріотичного 
спрямування (вірші, пісні, малюнки) до Дня 
захисників та захисниць України.

жовтень
Групові керівники, 
старости груп

Міжнародний День музики 03.10 Групові керівники, 
старости 11.21, 
31,41-Мк груп

Проведення тренінгу для студентів першого 
курсу до Міжнародного дня боротьби проти 
насилля «Попередження булінгу серед 
підлітків».

перша
декада

Групові керівники

У рамках святкування Дня художника 
організувати виставку курсових робіт 
випускників спеціальності «Образотворче 
мистецтво».

04-08.10 Викладачі циклової 
комісії
образотворчого
мистецтва

Заходи до Дня Захисників України. Провести 
виховні години на тему: «Діалоги про війну»

10-14.10 Групові керівники

Провести фотовиставку «50 відтінків осені» 24-28.10 Групові керівники

ЛИ СТО ПАД

Назва заходу Дата Відповідальні за 
проведення

Провести заходи, спрямовані на профілактику 
торгівлі людьми.. «Робота за кордоном, чи 
завжди це заробіток?». Кінолекторій.

31.10-04.11 Мацкова B.C., 
групові керівники

Заходи до Дня української писемності та мови. 
Конкурс плакатів «Мова моя у моєму серці!»

09.11 Групові керівники, 
старости груп

Проведення виховних годин до Міжнародного 
дня толерантності. «Толерантність -  шлях до 
порозуміння»

04-18.11 Мацкова B.C., 
актив академгруп

До Всесвітнього дня доброти провести 
благодійну акцію.

09-16. 11 Групові керівники

Заходи до Міжнародного дня студентів. 
Фотовиставка « Кременець очима студентів».

14-18.11 Групові керівники, 
актив академгруп

«І мертвим, і живим, і ненародженим... Гірка упродовж Групові керівники.



історія злочинів проти людяності» -  цикл 
заходів (круглі столи, тематичні лекціі, уроки 
пам’яті) щодо вшанування пам’яті жертв 
Голодомору 1932- 1933 років в Украіні.
До Дня Гідності та Свободи захід виховного 
характеру: «Хоробрі серця України».

21-25.11 Мацкова B.C.

Приєднатися до всеукраїнської акції «Засвіти 
свічку пам’яті» в День пам’яті жертв 
голодомору та політичних репресій.

26.11 Г рупові керівники, 
старости груп

ГРУДЕНЬ

Назва заходу Дата Відповідальні за 
проведення

Проведення виховних годин для студентів 
щодо профілактики та попередження 
захворюванності на ВІЛ/СНІД.

01.12 Групові керівники

Організація і проведення тижня правових 
знань, виховання правової культури та правової 
свідомості: «Вільний вибір», «Правовий статус 
неповнолітнього».

перша
декада

Мацкова B.C.

Спортивні змагання до Дня Збройних Сил 
Украіни.

06.12 Групові керівники

Антикорупційні заняття до Міжнародного дня 
боротьби з корупцією.

09.12 Групові керівники

Благодійницькі акції до новорічних та 
різдвяних свят.
Новорічний ранок для дітей студентів, 
викладачів та працівників коледжу.

друга
половина

місяця

Групові керівники 
старости груп

СІЧЕНЬ

Назва заходу Дата Відповідальні за 
проведення

Заходи до Дня Соборності УкраіШни. 
Тематичні лекціі та години патріотичного 
виховання.

16.01-20.01 Групові керівники

Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв 
Голокосту.

26.01 Групові керівники

Заходи до Дня пам’яті героів Крут «Героі Крут 
-  сучасні паралелі».
Година історичноі правди «Міфи та реальність 
про Крути».

23.01-27.01 Групові керівники

Л Ю ТИЙ

Назва заходу Дата Відповідальні за 
проведення

04.02
Провести бесіди та виховні години на тему: «А 
завтра була війна...» (історії сучасних героїв, 
які після 24 лютого стали на захист України.

20-24.02 Групові керівники



До Дня безпеки в Інтернеті: інформаційно- 
просвітницькі тренінги «Кібербезпека», «Чи 
мудро ви користуєтеся цифровими 
технологіями». Практичний семінар 
«Інформаційний тероризм та інформаційна 
безпека».

упродовж
місяця

Викладачі
інформатики

Урок мужності «Пам’ятаємо Героїв Небесної 
Сотні». Зустріч з Наталією Капінос, сестрою 
Героя України Олександра Капіноса.

15.02 Групові керівники

Заходи до Міжнародного дня рідноі мови 21.02 Групові керівники

БЕРЕЗЕНЬ

Назва заходу Дата Відповідальні за 
проведення

Шевченківські дні: комплекс заходів (засідання 
круглого столу «Актуальність творів Кобзаря у 
сьогоденні Украіни»; літературно-мистецький 
конкурс на краще виконання творів Кобзаря; 
семінар «Жіночі образи у творчості і долі 
Кобзаря»).

перша
декада

групові керівники

Шевченківські дні. Перегляд відео «Невідомі 
факти життя Тараса Шевченка», відео челендж 
«Читаємо Кобзаря».

06-10.03 Мацкова B.C., 
групові керівники, 
викладачі країнської 
мови

Організація і проведення годин екології та 
природи: - до Міжнародного дня лісів - до 
Всесвітнього дня водних ресурсів. Екскурсії в 
Ботанічний сад, зустріч з працівниками 
ботанічного саду.

упродовж
місяця

Мацкова B.C., 
групові керівники

Заходи до Міжнародного дня боротьби з 
наркоманією та наркобізнесом.
Перегляд відеофільмів. Проведення 
тематичних виховних годин у групах під 
гаслом «Здоров’я дитини -  багатство родини. 
Здоров’я народу -  багатство країни», 
«Наркоманія та закон».
Конкурс сатиричних газет з профілактики 
тютюнопаління та вживання наркотичних 
засобів.

друга
декада

Лікар-нарколог, 
групові керівники, 
актив групи

Міжнародний день театру. Екскурсії до 
Тернопільського драматичного театру.

упродовж
місяця

Групові керівники

Конкурс сатиричних газет з профілактики 
тютюнопаління та вживання наркотичних 
засобів.

упродовж
місяця

Групові керівники

Відкрита виховна година до Всесвітнього дня 
боротьби проти туберкульозу.

25.03 Мацкова B.C., 
лікар офтальмолог

Проведення Декади студентського 
самоврядування в коледжі.

третя
декада

Студентська рада

КВІТЕНЬ

Нячвя ЧЯХГПГУ Гїятя Відповідальні за



Участь студентів коледжу у загальноміській 
екологічній акц ії« Чисте місто»

упродовж
місяця

Мацкова B.C.,

Заходи до Дня довкілля (21 квітня) 
Рекомендовані теми виховних годин: «Екологія 
природи, екологія душі», «Вихід зі сміттєвих 
лабіринтів», «Ми люди, поки є природа», 
«Екологічні проблеми нашого міста», 
«Регіональні, національні й глобальні 
екологічні проблеми в Україні», «Про стан 
довкілля в Україні: цифри і факти».

упродовж
місяця

Мацкова B.C., 
групові керівники,

Фольклорне свято «Веселий ярмарок» друга
половина

місяця

Мацкова B.C., 
групові керівники,

Провести тематичні виховні години до Дня 
Чорнобильської трагедії -  найбільшої 
техногенно-екологічної катастрофи сучасності.

26.04 Групові керівники

Організувати виставку стіннівок про найбільші 
сучасні екологічні проблеми людства. 
Організувати перегляд фільму «Чонобиль» до 
Дня трагедії на Чорнобильській АЕС.

• кінець 
місяця

Групові керівники

ТРАВЕНЬ

Назва заходу Дата Відповідальні за 
проведення

Провести виховні години в групах «Уроки 
історії другої світової війни» до Дня пам’яті та 
примирення.

перша
декада

Мацкова B.C., 
групові керівники

Провести акцію «Міняю цигарку на цукерку» 
до Міжнародного дня боротьби з 
тютюнопалінням.

упродовж
місяця

Старости груп

До дня народження Івана Марчука. 
«Народжений Україною»

12.05 Групові керівники 
11,21 -Рк

В планах роботи кураторів груп передбачити 
заходи та проводити роботу серед студентів, 
що сприятиме вихованню фізично та морально 
здорової людини; знайомити студентів з 
законодавством про шлюб та сім’ю, з основами 
етики та психології сімейного життя. 
Рекомендовані теми виховних годин: «Секрети 
щасливої сім’ї», «Без сім’ї і роду немає нації, 
народу», «Від родини йде життя людини».

упродовж
місяця

Мацкова B.C.,, 
групові керівники

Організувати та провести святковий флешмоб 
до Дня української вишиванки.

18.05 Г рупові керівники, 
старости академгруп

Відвідування студентами музеїв з нагоди 
Міжнародного дня музеїв.

упродовж
місяця

Групові керівники

ЧЕРВЕНЬ

Назва заходу Дата Відповідальні за 
проведення

Міжнародний День захисту дітей. Участь у 
міських заходах.

01.06 Мацкова B.C., групові 
керівники

Міжнаполний день л п у з ів . 09.06 Матткова B.C.. rnvnoRi



XIII. ПЛАН РОБОТИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ

№
п/п Назва заходу

Цільова
аудиторія

Термін
виконанн

я

Відповідальний

Інформаційно-профілактичні заходи
1 Контроль стану попередження випадків 

булінгу “Іедагогічниі
колектив

постійно Камінська О.О., 
Рац Л.В., 
Мацкова B.C. 
групові керівники

2
Засідання циклової комісії групових 
керівників тему «Протидія булінгу в 
студентському середовищі»

Групові 
керівники та 
вихователі 
гуртожитку

лютий Мацкова B.C., 
Рац Л.В., 
Колісецький С.М

3 Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» Студенти Упродовж
року

Групові
керівники

4 Складання порад «Як допомогти 
дітям упоратися з булінгом»

Студенти Упродовж
року

Групові
керівники,

5 Вивчення законодавчих документів, 
практик протидії цькуванню

Іедагогічниі
колектив Постійно

Рац Л.В. 
Мацкова B.C.

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1
Створення морально безпечного 
освітнього простору, формування 
позитивного мікроклімату та 
толерантної міжособистісної взаємодії в 
ході годин спілкування, тренінгових 
занять

студенти Упродовж
року

Групові керівники, 
вихователі 

гуртожитку,

3 Кінолекторії. студенти Упродовж
року

Студрада, 
Колісецький С.М.

4
Проведення тренінгів розвитку 
комунікативних навичок, емпатійної 
підтримки, удосконалення моделей 
поведінки в конфліктних ситуаціях.

студенти
Упродовж

року
Групові керівники

5 Проведення заходів в рамках тижнів 
профілактики правопорушень

студенти Упродовж
року

Мацкова B.C., 
групові керівники

Робота з батьками
1 Тематичні батьківські збори 

«Протидія сімейному насиллю та 
цькуванню в студентському колективі» 
(індивідуальні бесіди).

батьки Упродовж
року

Групові керівники 
практ. псих.

2 Поради батькам щодо зменшення 
ризиків булінгу та кібербулінгу

батьки Упродовж
року

Групові керівники 
практ. псих.



XIV. П СИ ХО ЛОГО -П ЕДАГО ГІЧН И Й  СУП РОВІД ТА ПІДТРИМ КА  
УЧАСН ИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

№
з/п Зміст роботи Термін

виконання Відповідальні

1. Діагностика
1 Моніторинг стану взаємовідносин студентів в 

академічних групах та у кімнатах гуртожитку
Вересень- 

листопад 2022
Рац Л.В.,
Мацкова B.C., 
групові керівники, 
Колісецький С.М., 
Адашинська О.Г..

2 Проведення анкетування, діагностики з метою 
вивчення труднощів адаптації першокурсників 
до освітнього процесу. Обговорення результатів 
з кураторами груп та студентами

Впродовж 
семестру 2022

Мацкова B.C.,

4 Діагностика адаптації та навчальної мотивації та 
емоційного ставлення студентів до навчання (І-ІІ 
курси)

04.12-15.12.22 Мацкова B.C.,

5 Діагностика задоволеності студентів рівнем* 
навчання у коледжі (III курс)

03.04.-07.04.23 Рац JI.B.

6 Проведення психолого-педагогічних досліджень 
до засідання педрад, семінарів-практикумів, 
батьківських зборів

Упродовж року Рац JI.B.,
Мацкова B.C.,

«

7 Дослідження умов проживання студентів у 
гуртожитку з метою виявлення несприятливих 
факторів, що перешкоджають повноцінному 
фізичному й психічному відпочинку, підготовці 
до навчальних занять.

Упродовж року Мацкова B.C.,
групові
керівники.

2. Профілактика
1 Профілактичні заходи щодо попередження 

насильства, булінгу серед студентів коледжу
Впродовж року Мацкова B.C.,

групові
керівники.

2 Створення сприятливих психологічних умов для 
розвитку особистості студента коледжу, 
успішної адаптації першокурсників до нових 
умов навчання в умовах воєнного стану

Упродовж року Мацкова B.C., 
групові керівники.

3 Створення сприятливого психологічного клімату 
в колективах навчальних груп

Упродовж року Мацкова B.C., 
групові керівники.

4 Профілактика шкідливих звичок та формування 
навичок здорового способу життя

Упродовж року Мацкова B.C., 
групові керівники.

5 Запобігання виникненню конфліктів у системі 
«студент-студент», «студент- педагог», 
«студент-батьки», «педагог-батьки»

Упродовж року Рац JI.B.,
Мацкова B.C., 
групові керівники

3. Корекція
1 Проведення лекцій, бесід щодо формування 

здорового способу життя і свідомого ставлення 
до власного здоров’я

Упродовж року Мацкова B.C., 
групові керівники

4. Консультування
1 Консультаційна робота щодо адаптації студентів 

нового набору до життя у гуртожитку: 
ознайомлення їх із правилами внутрішнього 
розпорядку, організація побутових умов

Упродовж року Г рупові 
керівники,



2 Індивідуальна та групова консультаційна робота 
зі студентами І курсу

Упродовж року Мацкова B.C.,

3 Індивідуальне консультування педагогів, які 
працюють у групах І курсу, з організації 
психологічної підтримки на етапі адаптації

Вересень - 
листопад

4 Індивідуальна та групова консультаційна робота 
зі студентами (ІІ-ІІІ курси)

Упродовж року Групові
керівники

6 Консультування педагогічних працівників з 
проблем навчання, поведінки та міжособистісної 
взаємодії студентів коледжу

Упродовж року Г рупові 
керівники

7 Консультування батьків з проблем навчання та 
виховання студентів. Надання рекомендації 
щодо вироблення партнерських взаємовідносин 
у вирішенні проблем

Упродовж року Групові
керівники

8 Консультування студентів коледжу, які 
проживають в гуртожитку

Упродовж року Колісецький С.М., 
Адашинська О.Г.

9 Консультування студентів коледжу, які 
перебувають у складних життєвих обставинах

Упродовж року Групові
керівники

10 Надавання рекомендації учасникам освітнього 
процесу з метою поліпшення взаємин у мікро- 
макросередовищі, створенням психологічного 
комфорту в соціумі

Упродовж року Г рупові 
керівники, 
педагогічні 
працівники

12 Інформування керівників груп, вихователів 
гуртожитку, щодо матеріального забезпечення 
студентів пільгових категорій, їх харчування, та 
умов проживання з метою вирішення їх проблем 
та потреб

Упродовж року Групові
керівники

13 Забезпечення психологічного супроводу всіх 
учасників освітнього процесу під час воєнного 
стану.

Упродовж року Педагогічні
працівники

5. Просвіта
1 Проведення зустрічі зі студентами нового набору 

на тему «STOP БУЛІНГ»
Упродовж року Групові керівники

2 Проведення профілактичного заняття «СНІДу -  
ні» для студентів І-ІІ курсу

Г рудень Групові керівники

3 Інформування студентів, батьків про шкідливі 
звички, наслідки Штернет-залежності. Підготовка 
пам’яток про специфіку 
комп’ютерної залежності

Упродовж року Групові керівники

4 Виступи на педагогічних радах, інструктивно- 
методичних нарадах, годинах куратора, семінарах 
з метою підвищення психологічної 
культури студентів та педагогічних працівників

Упродовж року Групові керівники,
педагогічні
працівники

6. Зв’язки з громадськістю
1 Ознайомлення із житлово-побутовими умовами 

студентів, що проживають в гуртожитку
Вересень 2022 Групові керівники

2 Підтримування зв’язків з батьками студентів (за 
потребою)

Упродовж року Групові керівники

3 Публікація матеріалів про проведені заходи на 
сайті/соціальних групах коледжу

Упродовж року Групові керівники



XV. ПЛАН РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ ГУРТОЖИТКУ

№
з/п Зміст роботи

Термі
н

викон
ання

Виконавці

Організаційна робота
1 Організовувати просвітницьку виховну роботу із 

студентами що проживають у гуртожитках 
відповідно із принципами і напрямами 
національного виховання.

Щоденно Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г.

2 Сприяти в організації нормальних житлово- 
побутових умов студентів і підготовка 
гуртожитку до нового навчального року.

01.09 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

3 Підготовка і оформлення тематичних кімнат для 
відпочинку і поповнення їх матеріалами.

06.09 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

4 Провести збори для студентів І курсів , що 
поселилися у гуртожитках.
Порядок денний:
Ознайомлення студентів із положенням про 
гуртожиток і правилами внутрішнього 
розпорядку.
Ознайомлення студентів із положенням про 
органи студентського самоврядування в 
гуртожитках.

13.09 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

5 Проводити контроль за виконанням студентами 
режиму дня.

Щоденно Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

6 Забезпечити необхідні умови для навчання 
студентів у години самопідготовки.

Постійно Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

7 Забезпечувати організацію дозвілля студентів у 
гуртожитках.

Постійно Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

8 Прищеплювати студентам санітарно-гігієнічні 
навички.

Протягом
року

Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

9 Домогтися дотримання чистоти і порядку в 
гуртожитках.

Щоденно Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

10 Щосереди проводити санітарні дні в гуртожитках. Щосереди Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

11 Проводити рейди із перевірки санітарного стану 
кімнат, блоків та кухонь.

Раз у 
тиждень

Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

12 Проводити рейди із перевірки самопідготовки 
студентів до занять.

Щотижня Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

13 Організувати та провести конкурс на кращу 
кімнату гуртожитків

16.11 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

14 Проводити облік і контроль чергування 
викладачів в гуртожитку

Протягом
року

Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

15 Оформити санітарну газету і організувати роботу 
стінної газети «Вісник гуртожитку»

Раз в 
місяць

Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

16 Захищати здоров’я студентів і їх інтереси, 
пропагувати здоровий спосіб життя

Постійно Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г



17 Скласти особистий план роботи на місяць і 
подавати його на затвердження заступника 
директора не пізніше 28 числа, вести необхідну 
документацію

Протягом
року

Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

18 Постійно підвищувати свій професійний рівень, 
педагогічну майстерність, загальну культуру

Протягом
року

Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

19 Контролювати виконання студентами гуртожитків 
правил внутрішнього розпорядку і обов’язків

Протягом
року

Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

20 Виходити до педагогічної Ради з пропозиціями по 
покращенню добробуту і поведінки студентів: 
Удосконалення виховної роботи;
Ставити питання про заохочення та стягнення 
окремих студентів гуртожитків.

Постійно Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

21 Прийняти участь у підготовці матеріалів, що 
розглядаються на педраді:
Стан виховного процесу на І-ІІ курсах навчання 
серед студентів, які проживають у гуртожитках; 
Про підсумки виховної роботи за 2021-2022 н.р. у 
гуртожитках

Протягом
року

Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

22 Робота з Радою гуртожитку, батьками, старостами Постійно Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

Просвітницько-виховна робота
1 День поселення студентів нового набору в 

гуртожиток
01.09 Колісецький С.М. 

Адашинська О.Г

2 Організаційні збори для студентів нового набору 08.09 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

3 Бесіда «Захоплення та хобі» 15.09 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

4 Диспут «Дружба -  це ...» 22.09 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

5 Екскурсія на Замкову гору 29.09 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

6 Лекція «Праця робить з людини людину» 06.10 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

7 Фільм під відкритим небом
33

07.10 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

8 Бесіда «Те, заради чого ми живемо» 12.10 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

9 День Захисника України 13.10 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

10 Лекція «Як правильно будувати мій бюджет» 20.10 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

11 Диспут «Кременеччини край туристичний» 26.10 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

12 Інформаційна година «Права студента фахового 
коледжу»

02.11 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

13 Тематичний вечір «Мово моя солов’їна» 10.11 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

14 Творчий вечір «Я вмію ...» 16.11 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

15 Майстер-клас «Гречані вареники по місцевому» 18.11 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

16 Вечір відпочинку- перегляд фільму 18.11 Колісецький С.М.



Адашинська О.Г
17 Вечір відпочинку «Гадання на Андрія» 22.11 Колісецький С.М. 

Адашинська О.Г
18 Бесіда «Я за національністю українець» 24.11 Колісецький С.М. 

Адашинська О.Г
19 Лекція «Знаєш свої права -  правий у всьому» 01.12 Колісецький С.М. 

Адашинська О.Г
20 Бесіда «Зима настала» 02.12 Колісецький С.М. 

Адашинська О.Г
21 Тематичний вечір «Ой Миколай іде» 19.12 Колісецький С.М. 

Адашинська О.Г
22 Майстер-клас «Новорічні прикраси своїми 

руками»
21.12 Колісецький С.М. 

Адашинська О.Г

23 Новорічний бал-маскарад 22.12 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

24 Бесіда «Традиції нашої сім’ї» 11.01 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

25 Бесіда «Тетянин день» або «День студента» 13.01 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

26 Світле свято Водохреща 20.01 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

27 Бесіда «Обережно слизько» 23.01 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

28 Лекція «В боях під Крутами» 26.01 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

29 Бесіда «Які я знаю контрацептиви» 30.01 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

30 Інформаційна година «Що приніс нам новий рік» 31.01 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

31 Бесіда «Небезпека користування піротехнікою» 01.02 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

32 Тренінг «Безпека у соціальних мережах» 03.02 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

33 Рейд-перевірка санітарного стану кімнат та блоків 06.02 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

34 Бесіда «Правила поводження на кризі» 07.02 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

35 Тематичний вечір «Світ закоханих» 14.02 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

36 Лекція «Леся Українка на Кременеччині» 15.02 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

37 Бесіда «Навчання усьому голова» 17.02 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

38 Лекція до річниці повномасштабного вторгнення 
російської федерації на Україну

22.02 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

39 Бесіда «Водії будьте обережні» 24.02 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

40 Вечір відпочинку «8 березня прийшло» 03.03 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

41 Бесіда «Чи варто святкувати 8 березня? 07.03 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

42 Бесіда «Шевченко на Кременеччині» 10.03 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

43 Флешмоб «Я за здоровий спосіб життя» 16.03 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

44 Бесіда «Спорт -  це здоров’я» 20.03 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г



45 Диспут «На носі вже весна» 22.03 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

46 Лекція «Правила поводження з відкритим 
вогнем»

24.03 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

47 Бесіда «Скільки часу я проводжу в соцмережах» 28.03 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

48 Бесіда «Сміх продовжує життя» 29.03 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

49 Бесіда «Традиції мого народу» 31.03 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

50 Бесіда «Правила поводження на пікніку» 04.04 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

51 Естафета улюблених занять 07.04 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

52 Екскурсія у Ботанічний сад 13.04 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

53 Конкурс на кращу кімнату гуртожитків 14.04 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

54 Екскурсія в Краєзнавчий музей 19.04 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

55 Бесіда «Моя рідна земля» 25.04 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

56 Похід на Дівочі Скелі 02.05 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

57 Бесіда «Збережи та захисти природу» 04.05 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

58 Година спілкування «Світ природи дивовижний» 05.05 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

59 Бесіда «Не сміти!!!» 06.05 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

60 Бесіда «Контрацептиви та їх види» 09.05 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

61 Година спілкування «Вихованість, культура, 
інтелігентність»

13.05 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

62 Бесіда «За що я люблю своє життя» 18.05 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

63 Тематична дискотека «Музичний калейдоскоп» 19.05 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

64 Бесіда «Спорт -  ц©здоров’я» 20.05 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

65 Диспут «Молодіжна субкультура» 26.05 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

66 Інтелектуальна гра «Скарби нашого краю» 01.06 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

67 Бесіда «Чому я обрав професію педагога?» 09.06 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г

68 Підготовка кімнат до літніх канікул 20.06 Колісецький С.М. 
Адашинська О.Г



XVI. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

№ Заходи
Термін

виконанн
я

Відповідальний за 
виконання

1. Підготувати профорієнтаційні 
матеріали: рекламний буклет про 
навчальний заклад, буклет з 
інформацією про правила вступу до 
коледжу, мультимедійні презентації 
про спеціальності, інша рекламна 
продукція (календарики, закладки та 
ін. )

Упродовж
року

Камінська О.О., 
Рац Л.В., 
Колісецький С.М.

2. Розіслати до шкіл міста та області 
інформаційні пакети з рекламними 
матеріалами про навчальний заклад та 
інформацією щодо вступу в коледж

Упродовж
року

Камінська О.О., 
Рац Л.В.,
Коменярська М.А.

3. Проведення заходів виховного впливу 
(концерти, фестивалі, квести, 
тренінги, спортивні змагання та ін.) з 
наступним висвітленням у ЗМІ та на 
офіційних сторінках коледжу

Упродовж
року

Рац Л.В.,
Колісецький С.М., 
МацковаВ.С., • 
групові керівники, 
викладачі коледжу

4. Створення та доповнення чат-бота в 
Telegram для надання консультацій 
щодо правил прийому до коледжу у 
2023 році

Упродовж
року

Колісецький С.М., 
Колісецький С.М.

5. Створення та наповнення електронної 
бази даних потенційних абітурієнтів

Упродовж
року

Рац Л.В.,
Коменярська М.А.

6. Розміщення рекламних матеріалів в 
ЗМІ, на офіційних сторінках коледжу 
та Інтернет-мережі

Упродовж
року

Рац Л.В., 
Колісецький С.М.

7. Створення агітаційного відеоролика 
для абітурієнтів про життя студентів 
ФК КОГПА

Жовтень - 
листопад

Рац Л.В., 
Колісецький С.М.

8. Визначити та скласти перелік 
пріоритетних навчальних закладів для 
проведення профорієнтаційної роботи 
«коледж -  гімназія» 
у 2022-2023 н.р.

Вересень - 
жовтень

Камінська О.О., 
Рац Л.В.

9. Закріпити викладачів коледжу за 
пріоритетними навчальними 
закладами для проведення 
профорієнтаційної роботи з питань 
вступу до коледжу

Вересень - 
жовтень

Камінська О.О.,
Рац Л.В., групові 
керівники, викладачі 
коледжу

10. Проводити зустрічі з учнями 
випускних класів пріоритетних 
навчальних закладів з метою 
популяризації професії вчителя

Упродовж
року

Рац Л.В.,
групові керівники, 
викладачі



И . Оприлюднити правила прийому до 
коледжу на сайті навчального закладу

Грудень Камінська О.О., 
Рац Л.В.

12. Створення агітаційного відеоролика 
для абітурієнтів про правила прийому 
до ФК КОГПА

Січень
лютий

Рац Л.В., 
Колісецький С.М.

13. Організувати профорієнтаційний захід 
«Відчуй себе студентом ФК КОГПА» 
із залученням учнів випускних класів 
пріоритетних навчальних закладів

Лютий
березень

Рац Л.В.,
групові керівники, 
викладачі

14. Залучити студентів випускних груп 
коледжу для проведення 
профорієнтаційної роботи під час 
переддипломної практики

Лютий Рац Л.В.,
групові керівники, 
викладачі

15. Подати оголошення про День 
відкритих дверей у друковані ЗМІ, які 
мають найбільше охоплення читачів в 
межах пріоритетних навчальних 
закладів, оприлюднити оголошення на 
офіційних сторінках коледжу у 
ГасеЬоок та Instagram

Лютий
березень

Камінська О.О.,
Рац Л.В., голови 
циклових комісій

16. Провести День відкритих дверей Березень Камінська О.О.,,
Рац Л.В., голови 
циклових комісій

17. Провести змагання з Ритмічної 
гімнастики

Березень - 
квітень

Рац Л.В., циклова 
комісія фізичного 
виховання

18. Здійснення профорієнтаційної роботи 
через засоби масової інформації, 
соціальні мережі, інтернет джерела

Упродовж
року

Камінська О.О.,
Рац Л.В., групові 
керівники, викладачі 
коледжу, студенти
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