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Виховна робота 
в Прилуцькому агротехнічному коледжі 

на 2021 – 2022 навчальний рік 
 

 

1. Загальні відомості 

2. Концепція виховної роботи 

3. Комплексний план виховної роботи на 2021-2022 н.р. 

4. Національне, громадянське виховання 

5. Трудове, професійне виховання 

6. Політичне і правове виховання 

7. Морально-етичне виховання 

8. Екологічне виховання 

9. Художньо-естетичне виховання 

10. Фізичне виховання 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПРИЛУЦЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
 

 

 

План  

виховної роботи  

в Прилуцькому агротехнічному коледжі  

на 2021-2022 н.р. 

 

 

 

       Підготувала Жукова С.Г. 
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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

         Директор Прилуцького  

          агротехнічного коледжу 

         __________ П.І.Черніков 

         01 вересня  2021 року 

План виховної роботи  

в Прилуцькому агротехнічному коледжі  

на 2021-2022 н.р. 
Виховна проблема, над  вирішенням якої працює колектив Прилуцького  

агротехнічного коледжу в 2021 -2022 навчальному році:  

“Формування особистісних рис громадянина України: патріотичної 

свідомості, розвиненої духовності, фізичної досконалості, художньо-

естетичної, трудової, екологічної культури, людяності, милосердя, 

доброти" 
№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний  

за виконання 

Виконавці 

 

                           Організаційна робота  

 Скласти плани: 

 - виховної роботи в коледжі  серпень  Жукова С.Г.  

 - роботи методичного 

обєднання кураторів  

вересень Жукова С.Г.,  

Ансєєва Л.В. 

 

 - роботи кураторів груп   вересень  куратори груп  

 - виховної роботи в    

  гуртожитках  

вересень 

 

вихователі  

 - організації спортивно- 

    масової роботи   

вересень  

 

Лень О.В.  

 

 - роботи бібліотеки              вересень Заболотна Н.Ю.  

 -  роботи органів  

  студентського самоврядування 

жовтень 

 

 

Брижан Т.М. 

Голова студради 

 

 - роботи батьківського 

   комітету                                                                                                                                                                                                                         

вересень  Жукова С.Г.  

 - роботи практичного психолога вересень Литвин Н.М.  

 - роботи комісії з профілактики 

правопорушень і покращення 

якості знань 

вересень  Жукова С.Г.  
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Розглянути на педрадах та засіданнях методоб’єднання кураторів навчальних груп  

проблеми виховної  роботи, її завдання і перспективи 
1. Про стан профілактики 

правопорушень серед 

студентської молоді. 

травень Жукова С.Г. 

Ансєєва Л.В. 

 

2. На засіданнях методичного 

об„єднання кураторів 

навчальних груп - згідно з 

планом роботи МО 

вересень- 

червень 

Жукова С.Г. 

Ансєєва Л.В. 

 

Скласти графіки та організувати роботу: 
 - чергування викладачів в 

гуртожитку і на   території   

коледжу; 

серпень 

 

 

Жукова С.Г. 

Брижан Т.М.  

 

 

 - чергування студентських груп 

у навчальному корпусі; 

серпень Брижан Т.М 

 

 

 -випуску стінгазет  

    

протягом 

року 

Брижан Т.М 

 

 

 -урочисте вручення дипломів 

випускникам  

лютий, 

червень 

Завідувачі 

відділень 

 

 - проведення  батьківських 

зборів.    

листопад, 

квітень  

Дирекція   

Адаптація студентів нового прийому 
Основні завдання: допомогти студентам нового прийому правильно оцінити свої 

сили, виробити бажання застосовувати їх з максимальною віддачею, 

прищеплювати любов до обраної професії. 
 - посвячення в студенти; 1 вересня Жукова С.Г. 

Деркач Н.О.  

 

 - збори по группах, бесіди про 

історію коледжу, його традиції   

1 вересня 

  

Жукова С.Г. 

куратори 

 

 

 

 - відвідування музею коледжу  1 вересня 

 

Власенко Я.В.  

 
 - розселення студентів у 

гуртожитках. 

27-31 

серпня 

 

Куратори 

вихователі 

 

 

 - ознайомлення з сімейним 

станом студентів, індивідуальні 

зустрічі з батькам; 

вересень Куратори груп 

 

 

 

 - ознайомлення студентів з 

правилами внутрішнього 

розпорядку, інструктаж з 

питань дотримання правил 

техніки безпеки під час 

навчання та в побуті. 

вересень Куратори груп 

вихователі 
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 - знайомство з системою                           
позааудиторної роботи в   
коледжі   (з   гуртками 
художньої самодіяльності,   
спортивними   секціями),   
залучення студентів І-их курсів 
до гурткової роботи. 

вересень Куратори 
груп, 
керівники 
гуртків, 
вихователі 

 

 - анкетування      студентів      за      

різними      діагностиками. 

Ознайомлення    педагогічних    

працівників    (відповідно    до 

психологічної 

конфіденційності) з 

результатами анкетування  

вересень Литвин Н.М., 

куратори 

 

ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ: 
1. Національно-патріотичне виховання 

Основні завдання: Організація та проведення освітньо-виховних, інформаційно-

просвітницьких, культурологічних заходів з національно-патріотичного виховання 

молоді до державних  та національних свят, подій, дат тощо (урочистості, круглі 

столи, семінари, фестивалі, творчі зустрічі, концерти, фотовиставки, благодійні 

акції, змагання, майстер-класи та ін.). Формування патріотичних почуттів, 

виховання високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та 

героїчного подвигу в ім‟я любові до рідної землі, родини, свого народу.  

Формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови. 
1. Провести заходи, присвячені:    

 Дню визволення міста від 

нацистських загарбників;  

18 вересня 

 

 

Черніков П.І. 

Жукова С.Г. 

 

 

 

 
 Дню партизанської слави 27 вересня Жукова С.Г. 

 

 

 Європейському тижню місцевої 

демократії; 

15-20 

жовтня  

Жукова С.Г.  

 Дню Збройних сил України; 14 жовтня Жукова С.Г.  

 Дню української писемності та 

мови; 

11 жовтня Жукова С.Г.,  

філологи 

 

 Дню пам‟яті жертв 

Голодомору; 

20-24 

листопада  

Жукова С.Г.  

 Місячнику боротьби зі СНІДом; 25-29 

листопада 

Жукова С.Г.  

 Місячнику боротьби з 

гендерним насильством; 

10-15 

грудня 

Жукова С.Г.  

 Дню Соборності та свободи 

України; 

22 грудня Жукова С.Г. 

Каїка Н.Г. 

 

 Дню пам‟яті героїв Крут;   19 січня Жукова С.Г.  

 Дню пам‟яті Небесної Сотні 22 січня 

 

Жукова С.Г.  

 Річниці виводу військ з 

Афганістану 

15 лютого Жукова С.Г.  
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 Пам‟яті жертв Корюківської 

трагедії 1-2 березня 1943 року 

березень  Жукова С.Г. 

Каїка Н.Г. 

 

 Шевченківські дні; 8-9 березня Жукова С.Г.  

 Міжнародному дню визволення 

в‟язнів з нацистських таборів; 

11 квітня Жукова С.Г.  

 Дню примирення та Дню 

Перемоги; 

8 -9 травня 

 

Жукова С.Г.  

2 Проведення в академічних 

групах, гуртожитках, творчих 

зустрічей, годин спілкування, 

диспутів громадянського і 

військо-патріотичного 

виховання 

Протягом 

року 

Жукова С.Г. 

Куратори 

Вихователі 

студрада  

  

3 Зустріч студентів і юнаків 

коледжу з працівниками 

військкомату  

Протягом 

року 

Черніков П.І. 

Жукова С.Г. 

 

 

 

4 Організація тематичних 

книжкових виставок до 

пам‟ятних дат  

Протягом 

року 

Жукова С.Г. 

Фесенко Г.Я. 

 

5 Організувати волонтерську  

групу для роботи по 

соціальному захисту людей 

похилого віку (ветеранів ВВВ, 

АТО, ветеранів праці 

коледжу),організації дозвілля 

студентів-сиріт, дітей шкіл-

інтернатів с. Яблунівки,   

с. Удайців та дитячого будинку 

в м. Прилуки 

Протягом 

року 

Жукова С.Г. 

Брижан Т.М., 

Студрада 

 

6 Випуск номерів газети “Вісник” 

(до визначних та пам‟ятних дат) 

Протягом 

року 

Жукова С.Г.  
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2. Морально-правове виховання 
Основні завдання: прищеплення поваги до прав і свобод людини, Конституції, 

державних символів. Розвиток правової орієнтації як готовності студентів до 

свідомого дотримання правових норм. 

Прищеплення і розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе 

згідно моральних норм, що діють в суспільстві. 

Наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, 

загальнолюдських моральних цінностей. 

   

 

1. Впровадження системних заходів 

щодо профілактики психологічних 

відхилень у поведінці студентів 

Протягом 

року 

Черніков П.І.  

2. Організувати загальноколеджанські 

заходи з морально-правової тематики: 

конкурси плакатів, виставки творчих 

робіт, засідання “Круглих столів”, 

диспутів 

Протягом 

року 

Жукова С.Г. 

Куратори 

Вихователі 

студрада  

 

 

 

3. 

Проведення в академічних групах та 

гуртожитках годин спілкування, 

творчих зустрічей, диспутів, інших 

форм роботи з морально-правової 

тематики    

Протягом 

року 

Жукова С.Г. 

Куратори 

Вихователі 

студрада  

 

4. Засідання комісії з профілактики 

правопорушень та покращення якості 

знань  (за окремим планом) 

Протягом 

року 

Жукова С.Г. 

Куратори 

Вихователі 

студрада  

 

5 Психологічна діагностика та 

психолого-профілактична робота зі 

студентами, що потребують 

підвищення педагогічної уваги  

Протягом 

року 

Жукова С.Г. 

Куратори 

Вихователі 

студрада  

 

6 «Безпечна експлуатація газових 

приладів у побуті» 

вересень Жукова С.Г. 

Остапець Н.В. 

 

7 Організувати роботу правового 

всеобучу (за окремим планом) 

Вересень- 

червень 

Жукова С.Г. 

Куратори 

Вихователі  

 

8 Провести місячник правових знань (за 

окремим планом) 

Вересень- 

жовтень 

Жукова С.Г. 

Куратори 

Вихователі 

студрада 

 

 1. Підтримувати співпрацю із службою у 

справах дітей, відділами ювенальної 

превенції Національної поліції, 

центрами соціальних служб для сім‟ї, 

дітей та молоді, закладами охорони 

здоров‟я у наданні допомоги у 

випадках жорстокого поводження із 

дитиною 

Протягом 

року 

Жукова С.Г. 

Куратори 

Вихователі 

студрада  

 

 Здійснювати профілактичну роботу у 

боротьбі із булінгом 

Протягом 

року 

Жукова С.Г. 

Куратори 

Вихователі   
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3. Художньо-естетичне виховання 

Основні завдання: виховання у молоді естетичних поглядів і смаків, які 

ґрунтуються на кращих надбаннях цивілізації, вироблення вмінь власноручно 

примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати й відтворювати 

прекрасне у повсякденному житті. 
1. Організувати заходи, 

присвячені 

   

 

 Міжнародному дню 

писемності; 

вересень Жукова С.Г. 

Сидорець О.В. 

Ляшенко Г.В. 

Мелащенко С.В. 

 

 Всеукраїнському Дню 

бібліотеки; 

30 вересня  

 

Жукова С.Г. 

Заболотна Н.Ю. 

 

 Дню студента; листопад Жукова С.Г. 

Деркач Н.О. 

 

 Новорічним святам грудень-

січень 

Жукова С.Г. 

Деркач Н.О. 

 

 Міжнародному жіночому дню березень Жукова С.Г. 

Деркач Н.О. 

 

2 Відвідати Національний  музей 

побуту та архітектури 

січень-

травень 

Черніков П.І. 

Жукова С.Г. 

куратори 

 

3 Взяти участь в огляді-конкурсі 

художньої самодіяльності 

технікуму «Софіївські зорі», 

«Студентська весна» ; 

квітень- 

травень 

Жукова С.Г. 

Деркач Н.О. 

 

 

4 Взяти участь в обласному та 

регіональному етапах 

Всеукраїнського фестивалю 

художньої творчості серед 

студентів вищих аграрних 

навчальних закладів 

«Софіївські зорі» «Студентська 

весна»; 

квітень  

січень - 

червень 

Жукова С.Г. 

Деркач Н.О. 

 

 

5 Взяти участь в регіональному 

конкурсі КВК  

травень студрада  

Підвести підсумки конкурсу на 

краще естетичне оформлення 

кімнати гуртожитку 

травень студрада  

6 Організувати  виставки 

місцевих художників (за 

окремим планом); 

Протягом 

року 

Жукова С.Г. 

 

 

7 Організація навчальних груп 

для допомоги вирощування та 

збирання урожаю 

сільськогосподарських культур 

в селах Прилуцького району    

вересень-

жовтень  

Науменко Н.М. 

куратори, 

викладачі 
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8 Організація занять в гуртках 

творчості студентської молоді, 

клубах за інтересами   

протягом 

року 

викладачі,  

зав. кабінетів, 

куратори 

  

9 Провести урочистості до 

професійних свят: 

 

 

  

 День енергетика; вересень Жукова С.Г. 

 Фокіна Т.О. 

 

 День працівників нафтової, 

газової та нафтопереробної 

промисловості; 

 

березень 

Жукова С.Г. 

Титунова В.В. 

 

 День землевпорядника; 

 

березень Жукова С.Г. 

Легошина О.Л. 

 

 День працівника водного 

господарства і 

природокористування 

травень Жукова С.Г. 

Легошина О.Л. 

 

10. Проведення санітарних днів по 

прибиранню навчальних 

корпусів, гуртожитків 

закріплених територій  

щочетверга  Жукова С.Г. 

Брижан Т.М. 

коменданти, 

куратори, 

студрада 

 

 

 

 Конкурси «Кращі за 

професією», «Найрозумніший 

студент»  

грудень Жукова С.Г. 

Фокіна Т.О. 

Подбуцька В.П. 

 

11. Участь студентів коледжу в 

загальноміських заходах: 

 

 

  

 -    Воздвиженському  ярмарку;  Жукова С.Г. 

куратори 

 

 - Районному фестивалі 

аматорського мистецтва;  

 Жукова С.Г. 

Деркач Н.О. 

Керівники гуртків 

 

 - Виставках , конкурсах і 

концертах; 

 Жукова С.Г. 

 

 

 - Конкурсах творчих робіт;   Жукова С.Г. 

філологи 

 

 - Концертах художньої 

самодіяльності;  

 Жукова С.Г. 

Деркач Н.О. 

Керівники гуртків 

 

12. Поповнення експозиції музею 

історії технікуму  

 Жукова С.Г. 

Власенко Я.В. 

 

13. Організація роботи  гуртків, 

колективів художньої 

самодіяльності   

 Жукова С.Г. 

Деркач Н.О. 

Керівники гуртків 
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5. Фізичне виховання 
Основні завдання: утвердження здорового способу життя як невід‟ємного елемента 

культури особистості. Повноцінний розвиток особистості, формування її фізичних 

здібностей, зміцнення здоров‟я, гармонія тіла і духу. 
1 Залучення студентів в 

спортивні секції і організація їх 

занять 

вересень Жукова С.Г. 

Куратори 

Вихователі  

Лень О.В. 

 

2 Диспансеризація студентів вересень Рева В. В. 

Куратори 

 

3 Проведення Олімпійського 

тижня, підведення підсумків, 

нагородження переможців 

жовтень Лень О.В. 

викладачі 

фізкультури 

 

4 Лікувально-профілактичний 

контроль за станом здоров‟я та 

фізичною підготовкою 

студентів 

протягом 

року 

Рева В. В. 

Куратори 

 

5 Участь спортивних команд 

коледжу в міських, районних, 

обласних та республіканських 

змаганнях (згідно з планом 

спортивно-масової роботи) 

протягом 

року 

Лень О.В.   

6 Організувати раціональне 

харчування студентів, 

проводити заходи спрямовані 

на дотриманні санітарного 

режиму, медичного обстеження   

протягом 

року 

Черніков П.І. 

Попенко В.І. 

Коменданти, 

Зав. їдальнею  

Рева В.В. 

  

7  Проведення 

загальноколеджанських заходів 

щодо пропаганди фізичної 

культури та спорту, 

утвердження здорового способу 

життя серед студентської 

молоді: дні здоров‟я, тур 

походи,  змагання з різних видів 

спорту, години спілкування      

протягом 

року 

Лень О.В..  

Жукова С.Г. 

Викладачі  

Куратори  

Студрада 
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6. Родинно-сімейне виховання 

Основні завдання: ознайомлення студентів з законодавством про шлюб і сім‟ю, 

основами етики і психології сімейного життя.  

Формування психологічної готовності до  створення власної сім‟ї, поваги до членів 

родини, відповідальності за справи сім‟ї. 
 Ознайомлення студентів з 

законодавством про шлюб і 

сім‟ю, основами етики і 

психології сімейного життя. 

протягом 

року 

Жукова С.Г. 

Куратори 

Вихователі  

 

 

 Організувати роботу 

батьківських   комітетів груп та 

загальноколеджанського 

батьківського комітету  

(за окремим планом)  

вересень Жукова С.Г. 

Ансєєва Л.В. 

 

 Проведення батьківських зборів 

в академічних групах  

2 рази на 

рік  

Жукова С.Г. 

Куратори 

 

 Організувати  

загальноколеджанські зустрічі 

студради з працівниками 

ЗАГСу; годин спілкування, 

літературно-музичних і 

театралізованих свят,  

вечорів тощо     

 Жукова С.Г. 

Куратори 

Вихователі  
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7. Екологічне виховання 
Основні завдання: виховання екологічної культури особистості, розуміння 

необхідності гармонії з природою, виховання почуття відповідальності за неї як за 

національне багатство. 
1. Ознайомлення студентів з 

державними нормативними 

документами щодо питань 

екології. 

протягом 

року 

Жукова С.Г. 

Ансєєва Л.В. 

Муляр Н.М. 

 

2. Організувати проведення 

десантів “Чисте повітря”.  

Залучення студентів до 

озеленення території 

навчального закладу, наведення 

на ній чистоти та порядку. 

Проведення конкурсу на краще 

утримання закріпленої 

території. 

протягом 

року 

Попенко В.І. 

Коменданти, 

куратори, 

студрада  

 

3. Бесіда на тему:  «Природні 

багатства рідного краю». 

грудень 

квітень 

Муляр Н.М. 

Ансєєва Л.В. 

 

4. Тиждень, присвячений річниці 

катастрофи на Чорнобильській 

АЕС. 

квітень Муляр Н.М., 

Ансєєва Л.В. 

 

5. Теоретична конференція 

«Раціональне використання 

земельних ресурсів України». 

березень Жукова С.Г.  

6. Виховний захід  «Планета 

Земля». 

23 квітня Жукова С.Г.  

7. Конкурс плакатів і виховна 

година «Твій дім – планета 

Земля». 

квітень Жукова С.Г. 

Брижан Т.М., 

куратори груп 

 

8. Участь у виставці квітів, овочів 

та фруктів, присвяченій Дню 

міста. 

вересень  . 

9. В плані підтримки Міжнародної 

програми “Порядок денний на 

ХХІ століття” провести в 

академічних годин спілкування, 

диспути, конкурси плакатів, 

інші форми роботи з 

екологічної тематики 

 Жукова С.Г. 

Куратори 

Вихователі  

 

 

 

         

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 13 

Дистанційна робота 
1) здійснювати методичний супровід роботи кураторів, розробити та  надати практичні 

рекомендації щодо організації форм виховної роботи через існуючі дистанційні платформи, 

зокрема  Classroom. 

2) своєчасно надавати матеріали кураторам для забезпечення дистанційної виховної роботи 

зі студентами. 

3) контролювати через Classroom систему зворотного зв‟язку із студентами  

ІІ. Голові методичного об‟єднання Ансєєвій Л.В.:  

1) сприяти  узагальненню і поширенню    кращого досвіду кураторів груп з різних напрямків 

роботи 

ІІІ. Кураторам:  

1) продовжити працювати із студентами дистанційно на платформі Classroom. 

2) при виборі тем виховної роботи користуватися Календарним планом пам‟ятних дат та 

ювілеїв 2021 - 2022 року. 

3) підтримувати зворотній зв'язок із студентами через постановку проблем запитань та 

завдань. 

4) по закінченню навчального року не видаляти виховну роботу у своїх класах Classroom, а 

архівувати. 

 

 

 

  

 

 

 

Заступник з виховної роботи  ________________С.Г.Жукова 

 

 

 

 

 


