
                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                             Директор КВНЗ КОР  

«Чорнобильський медичний коледж» 

                                                                                                      ________________  М.П. Сосюкало 

                                                           29 серпня 2019 року 

 

План  

виховної роботи   

КВНЗ КОР  «Чорнобильський медичний коледж» 

на І півріччя 2019 - 2020рр. 

(помісячний) 

№  

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Вересень 

1. День Знань. Посвята першокурсників в 

студенти. Навчання активу груп 1-го курсу 

по ознайомленню з правами та обов’язками 

студентських груп в умовах 

самоврядування. 

03.09.2019 Карасюк Т.В., 

студрада 

 

2. Перший урок в 2019-2020 н.р.  

«Людина серед людей». 

03.09.2019 куратори груп   

3. Анкетування студентів-першокурсників для 

виявлення природних здібностей та нахилів 

студентів; рівня національної свідомості; 

зацікавленості обраною професією.  

1-2 тиждень куратори груп  

4. Загальноколеджна лінійка. 

«Підсумки навчально-виховного процесу за 

2018-2019 н.р. та планування і завдання на 

2018-2019 н.р.» 

 

09.09.2019 

Карасюк Т.В., 

куратори груп 

 

5. «Видатні пам’ятки рідного міста» (екскурсії 

по музеях міста) 

протягом 

місяця 

куратори груп  

6. 

 

 

 Спортивне свято до Дня фізичної культури 

та спорту «Веселі старти» серед збірних 

команд академічних груп. 

Конкурс студентської каші. 

 

2-й тиждень 

керівник  

фізвиховання 

 

  7. Залучення студентів до гурткової  роботи 

 

1-3-й 

тиждень 

куратори груп,  

викладачі 

 

8. Виховні години на тему: 

- «Права і обов"язки студентів»  

      (І курси); 

- «Правила внутрішньо-коледжного 

розпорядку»    (І курси); 

- «Зовнішній вигляд та норми 

поведінки студентів в коледжі та 

поза його межами». 

- «Пам'ять про минуле» (До дня 

партизанської слави) 

 

2-3-й 

тиждень 

 

 

 

 

 

до 

22.09.2019 

куратори груп  

9. «Коледж – наш другий дім» (генеральне 

прибирання аудиторій). 

останній 

тиждень 

кожного 

місяця 

 

Карасюк Т.В. 

куратори груп 

 



10. До Всеукраїнського дня бібліотеки: 

- акція «Подаруй бібліотеці книгу» ; 

- виховний захід «Свято хранителів 

мудрості» . 

 

Останній 

тиждень 

місяця 

бібліотекар 

Сосюкало Л.В. 

 

11. Індивідуальна робота зі студентами. 

 

постійно куратори груп  

12. Робота волонтерського загону по допомозі 

воїнам АТО та їх сім’ям. 

Протягом 

семестру 

Дьогтяр Н.М., 

студрада 

 

13. Систематично брати участь в обласних, 

районних національно-патріотичних 

заходах. 

Протягом 

семестру 

студрада  

Жовтень 

1. До Міжнародного дня людей похилого віку 

та Дня Ветерана (1.10.)  - місячник 

милосердя «Подвір’я ветерана»(допомога 

пристарілим громадянам на присадибних 

ділянках тощо). 

протягом 

місяця 

Дьогтяр Н.М., 

 студрада 

 

2. Випуск газети «Студентський вісник» до 

Дня учителя 

Перший 

тиждень 

4-А курс  

3. Урочистості з нагоди Дня працівників 

освіти: « Вітаємо Вас, викладачі». 

04.10.19 Карасюк Т.В., 

студрада 

 

4. Загально-коледжна лінійка  07.10.19 Карасюк Т.В.; 

студрада 

 

5. Випуск газети «Студентський вісник» до 

Дня захисника України. 

до 14.10.19 4-В курс  

6. Оцінювання умов проживання студентів, що 

мешкають на приватних квартирах. 

протягом 

місяця 

куратори груп  

7. Виховні години до Дня українського 

козацтва та Дня захисника України;  

Дня визволення України від німецько-

фашистських загарбників. 

до14.10.19 

 

до 28.10.19 

 

куратори груп 

 

8.  З нагоди 65-річниці навчального закладу 

екскурсія до музею коледжу. (для І-х курсів) 

 

10.10.19.-

11.10.19 

Карасюк Т.В., 

студрада 

 

9. Огляд художньої самодіяльності: «Таланти 

твої першокурснику» 

17.10.19 куратори груп, 

актив груп 

 

10. 

 

 

Зустріч студентів з представниками 

правоохоронних органів.  

 

4-й тиждень 

 

Карасюк Т.В., 

куратори груп 

 

 

11. Першість коледжу з рухливої гри « Лапта» Протягом 

місяця 

Кушніров В.А.  

Листопад 

 

1. 

 

День української писемності  та мови  

«Чарівний світ української мови». ( 9.11) 

Виставка книг “Краса і сила слова”. 

 

 

2-й тиждень 

 

Куратори груп;  

бібліотекар 

 

2. Загально-коледжна лінійка  11.11.19 Карасюк Т.В.; 

студрада 

 

3. Випуск газети «Студентський вісник» до 

Дня студента.   

до 14.11.19 2- А курс  

4. КВК між групами 3-х курсів до 

Міжнародного дня студента 

14.11.19 Карасюк Т.В., 

куратори груп 

 

5. Виховні години до Дня Гідності та Свободи; 

Дня пам’яті жертв голодомору та 

21.11.19 

26.11.19 

куратори груп   



політичних репресій. 

 

6. Випуск газети «Студентський вісник» до 

Дня студента.   

до 26.11.19 2- В курс  

7. Всеукраїнська акція «Запали свічку»  23.11.19   

( четверта 

субота 

листопада) 

Карасюк Т.В.  

8. Першість коледжу з настільного тенісу, 

шашок та шахів. 

Протягом 

місяця 

Кушніров В.А.  

Грудень 

1. До Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом: 

а) акція «Червона стрічка»( серед шкіл 

міста) 

1-й тиждень 

 

Карасюк Т.В., 

студрада 

куратори груп 

 

2. День збройних сил України – свято 

справжніх чоловіків.  (6.12) 

06.12.19 Кушніров В.А. 

куратори груп 

 

3. Тиждень права до Дня прав людини (10.12): 

- виховний захід " Протидія боулінгу в 

студентському середовищі"; 

 - правовий лекторій: «Правовий і 

соціальний захист людини і громадянина на 

сучасному етапі». 

 

2-й тиждень Карасюк Т.В., 

куратори груп, 

Узунова О.М. 

 

4. Силове багатоборство серед студентів 

академічних груп. 

протягом 

місяця 

керівник 

фізвиховання 

 

 

5. Українські вечорниці до свята Андрія 

Первозванного 

13.12.19 куратори груп  

6. Конкурс «Кращий за фахом» (4-й курс 

відділення "сестринська справа") 

3-й тиждень  викладачі 

клінічних 

дисциплін 

 

7. Загальноколеджна лінійка про підсумки  

роботи за І-е півріччя. 

19.12.19 адміністрація  

8. Волонтерська акція « З Новим Роком» 

 

 

3-4 тиждень  волонтерський 

загін«Милосер

дя» 

 

9. Новорічний вечір. 27.12.19 Карасюк Т.В., 

студрада, 

куратори груп 

 

10. Випуск газети «Студентський вісник» до 

Дня студента.   

до 25.12.19 1- А курс  

 

 
                                                                                                                           

Розглянуто на засіданні 

методичної ради 

Протокол № 1 від  29.08.2019 р. 

 

 

 
                                                                                  

 

 

 


