
План виховної роботи Первомайського 

медичного фахового коледжу 

на 2021- 2022 н.р. 

Вересень 
№ 

П/П 

                                Зміст Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. День Знань. Посвята в студенти. 

Перша лекція  

01 вересня Заступник 

директора з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання, худ. 

керівник, студ. 

парламент 

2. Акція «Квіти зів’януть – життя квітнутиме» 01 вересня Студентський 

парламент 

3. Організувати чергування студентів по 

коледжу 

До 3 

вересня 

Завідувачі 

відділень 

4. Організувати роботу гуртків, клубів, 

 узгодити  плани   їхньої  роботи 
 

01-12 

вересня 

Керівники  

гуртків 
 

5. Провести нараду з кураторами з питань    

планування роботи на навчальний рік 
 

02 вересня Заступник 

  директора з 

  гуманітарної 

  освіти і 

  виховання 

6. Провести диктант до Міжнародного дня 

грамотності 
 

08 вересня Викладачі 
української 

мови 

7. Оформити куточки груп До 14 

вересня 

Куратори 

академічних 

груп, активи 

групп 

8. Організувати і провести вибори органів 

 студентського самоврядування  в группах, 

 гуртожитку, гуртках 

До 12 

вересня 

Куратори,  

вихователь, 

керівники 

гуртків 

9. Провести анкетування, опитування 

студентів щодо їх ставлення до 

тютюнопаління, спиртних напоїв, 

наркотиків, поінформованості щодо 

протидії торгівлі людьми 

Протягом 

вересня 

Куратори, 

психолог 



10. Створити Раду профілактики 

правопорушень. Оновити списки 

студентів схильних до правопорушень, які 

вимагають посиленої педагогічної уваги. 

Скласти списки студентів, які перебувають на 

обліку в коледжі  

Протягом 

вересня 

Куратори, 

завідувачі 

 відділень, 

заступник 

  директора з 

  гуманітарної 

  освіти і вих..       

11. Обновити та доповнити списки студентів, 

що потребують особливого контролю 

протягом року: дітей-сиріт, напівсиріт, 

дітей під опікою, дітей з багатодітних 

сімей, інвалідів.  

До 14 

вересня 

Секретар 

навчальної 

частини 

12. Вивчити особові справи студентів- 

першокурсників 

Протягом 

вересня 

Куратори, 

завідувачі 

відділень  

13. Провести вечори знайомств, дні 

народження колективів груп 

Вересень Куратори, 

активи груп 

14. Провести тематичні інформаційні години:  

«Історія підпільного та партизанського 

руху в Україні»,  «Трагедія Бабиного Яру»,  

21-25 

вересня 

27-29 

Куратори 

академічних 

груп 

15. Провести загальні збори студентів 22 вересня Студ.парламент 

Студ. профком, 

16. Перегляд фільмів про захисників України 27-30 

вересня 

Куратори 

академічних 

груп 

17. Заходи з безпеки життєдіяльності Протягом 

вересня 

Куратори 

академічних 

груп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Жовтень 
№п/п Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. 

 

 

 

 

Провести акцію «Ветеран живе поруч» до 

Дня людей похилого віку, годину 

спілкування «Добротою себе виміряй» 

 

 

1 жовтня Керівник 

волонтерської 

організації 

«Підстав плече», 

куратори І-ІІ 

курсів 

2.     Літературно-музична композиція: 

«З Днем Учителя, любі педагоги» 

 

 Студентський 

парламент 

3. На відзначення Дня захисника України: 

 

- Презентація проекту: «Борці за 

незалежність України» 

- Уроки мужності: 

«Вітчизну прославили мужністю» 

 

«Лицарі українських степів» 

 

- Турнір «Козацькі забави» 

 

 

- Вікторина з історії української 

армії 

07-14 

жовтня 

 

 

Викладач історії 

України 

 

Куратори груп   

І , ІІІ курсів 

Куратори груп   

ІІ курсу 

Викладачі 

фізичної 

культури 

Викладач курсу 

«Захист 

Вітчизни»   

 

4. Передивитися відеоматеріали на тему 

«Торгівля  людьми» 

Участь у міській акції «Молодь проти 

торгівлі людьми" 

( до Європейського  Дня боротьби 

з торгівлею людьми) 

  

18 жовтня Вихователь 

гуртожитку 

Куратори І 

курсу 

5. Інформаційна година «Декларація 

відповідальності  Б. Д. Гаврилишина» 

Тренінг « Людина не товар» 

Година спілкування «Відповідальність – 

крок до успіху» 

19 жовтня Куратори  ІІ-ІІІ 

курсів 

 

Групи І-ІІ курсів 



Диспут «Відповідальність людини і 

громадянина» 

Групи ІІІ курсів 

6. Лекція на тему: «Україна в Другій 

світовій війні» 

28 жовтня Викладач історії 

України 

7. Участь у загальноміських заходах 

присвячених 77-річниці визволення 

України від німецько-фашистських 

загарбників  

28 жовтня Заступник 

директора з гум. 

освіти  і 

виховання 

8. Відвідування учасників бойових дій у 

госпіталі з концертною програмою і 

подарунками   

29 жовтня Керівник 

волонтерської 

організації 

«Підстав плече» 

9.  Заходи з безпеки життєдіяльності Протягом 

жовтня 

Куратори 

акад.. груп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Листопад 
№п/п Зміст Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Рубіжна атестація 01- 08 

листопада 

Завідувачі 

відділень, 

студентський 

парламент 

  
2. Перегляд відеоматеріалів до  Дня 

української писемності 

09 

листопада 

Викладачі 

української 

літератури 

3. Привітання з Міжнародним Днем 

студента 
 

17 

листопада 

Адміністрація 

коледжу                        

Студентський 

парламент  

 

4. Тематична інформаційна година 

присвячена Дню  Гідності та 

Свободи   «Від Революції  Гідності до 

Країни Гідності» 

Перегляд  документального  фільму 

«Небесна сотня. Зима, що нас 

змінила»  

 

 

23-26 

листопада  

Куратори 

академічних 

груп 

5. До Дня пам’яті жертв голодоморів: 

Інформаційна година  « 100-ті 

роковини від початку масового 

штучного голоду 1921-1923 років.  

Голодомор 1932-1933 років – геноцид 

українського народу» 

Участь у Всеукраїнської акції 

«Запали свічку пам’яті усім померлим 

від голоду».  

Участь у міських заходах – пам’яті тих, 

27- 30 

листопада 

Куратори 

академічних 

груп 

Вихователь  

Гуртожитку 

Заступник 

  директора з 

гуманітарної 

освіти і виховання 



хто загинув від голоду і репресій 

6. Засідання історичного гуртка на тему: 

«Упокорення голодом» 

Перегляд фільмів: 

За літературним твором В. Барки 

«Жовтий князь» 

«Голод-зз» 

 Викладач історії 

України 

Викладач історії 

України 

7. Участь у Всеукраїнській акції: «16 днів 

проти насильства»: 

 

- «Спілкування у колективі» 

- «Безпечна поведінка в мережі 

Інтернет» 

-  «Віртуальний терор «Тролінг і 

кібербулінг» 

- «Стоп – булінг!» 

 - «Насильство. Як його уникнути?»  

Передивитися відеоролики:  

«Безпечна школа, як навчити учнів 

дружити.» 

Булінг у школі та як з ним боротися – 

говоримо з Уповноваженим президента 

України 

 «Зупиніться!!! Моя історія про Булінг і 

Кібербулінг» 

 

– «Толерантність – вимога часу чи  

моральна категорія?» 

- «Як подолати булінг?» 

- «Конфлікти. Як запобігти 

конфліктам?» 

- «Як не стати жертвою?» 

 

- «Життя без насильства» 

- «Булінгу -  ні!»  

 З 25 

листопада 

по10 грудня 

 

 

 

Групи І курсу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групи ІІ-ІІІ курсів 

 

 

 

 

 

 

 

Групи -ІV курсу 

 

 

 



8.  Заходи з безпеки життєдіяльності.  Протягом 

листопада 

Куратори 

академічних 

груп 

 

Грудень 
№п/п Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Інформаційно-просвітницькі заходи 

(До Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом) 

-  «Що потрібно знати про 

СНІД»  

-  «Знати щоб жити»  

-  «Жити в світі, де є ВІЛ»  

-  «СНІД: подумай про майбутнє і 

обери життя» 

Відеолекція «Правда про наркотики» 

Лекція « ВІЛ/СНІД – глобальна 

проблема людства» 

     01 

грудня  

Куратори І-IV 

курсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач 

інфекційних 

хвороб 

2. Акція «Допоможи онкохворій дитині» Протягом 

грудня 

Волонтерська 

організація 

3. Провести тиждень права: 

 

Конкурс газет «Права людини в 

сучасному світі»  

 

 - «Права дітей»  

Квест – «Знавці прав людини» 

- «Реалізація прав людини у сучасному 

світі»  

-  «Права людини – найвища цінність» 

- «Права і обов’язки медичних 

працівників» 

- «Молодь відстоюй свої права!» 

- Перегляд і обговорення передач  

на  правову тему 

06-10 

грудня 

 

 

 

 

Викладач права  

 

 

Групи І курсу 

Викладач права  

Групи ІІ курсу 

 

 

Групи ІІІ курсу 

Групи ІV курсу 

 

 

Вихователь 

гуртожитку  



4. Заходи з безпеки життєдіяльності Протягом 

грудня 

Куратори 

академічних 

груп 

 

Січень 
№п/п                                 Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Підведення підсумків навчальної 

діяльності груп за семестр 

   03- 10 

   січня 

 

Завідувачі 

відділень, 

студентський 

парламент  

2. Новорічний Вертеп 13 січня 

 

 

Куратори 

академічних 

груп 

3. Тематична інформаційна година «В 

єдності сила народу» 

Перегляд фільму «Акт злуки: 

відтворення історичної пам'яті» 

 

Засідання історичного гуртка «Ідея 

Соборністі України: минуле, сучасне, 

майбутнє» 

 

Виховна година «Подвиг і трагедія» 

(До Дня пам'яті Героїв Крут) 

20 січня 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 січня 

Куратори 

академічних 

груп 

4. Тематична інформаційнагодина: 

«Голокост-  шрам на серці людства» 

• Перегляд фільмів: 

•  Список Шиндлера (1993) 

• Пианист (2002) 

• Жизнь прекрасна (1997) 

• Мальчик в полосатой пижаме (2008) 

• 18+ Показать Вкус солнечного света 

(1999) 

• Холокост (1978) 

• Окупація-Холокост 

• Собібор 

 

27 січня 

Куратори 

академічних 

груп 

5. Урочистості присвячені випуску 

студентів спеціальності «Акушерська 

справа» 

29 січня Заст. директора 

з гум. освіти і 

виховання, 

завідувач 

фельд.акуш.від., 



куратор, худ. 

кер.  

6. Заходи з безпеки життєдіяльності Протягом 

січня 

Куратори акад.. 

груп 

 

Лютий 
№ 

п/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. 

 
Перегляд документальних фільмів про 

війну в Афганістані 

15 лютого 

 

Вихователь  

 

2. Презентація проекту «Герої нашого 

часу» 

Протягом 

лютого 

Куратори груп 

ІІІ курсу 

 

3.  Виховна година – реквієм  

«Пам'яті Небесної сотні. Тільки щоб 

не даремно»» 

Покладання квітів до пам'ятника Героям 

Небесної сотні 

21 лютого 

 

 

20 лютого 

Заступник  

директора з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання, худ. 

керівник, 

куратори 

академічних 

груп I курсу 

4.  Олімпіада з рідної мови 22 лютого Викладачі 

української мови 

 

5. Заходи з безпеки життєдіяльності Протягом 

  лютого 

Куратори 

академічних 

груп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Березень 
№ 

п/п 

                             Зміст Термін  

виконання 

Відповідальний 

1. Презентація проекту: «Легенда 

української музики ХХ ст. – Володимир 

Івасюк» 

Конкурс на краще виконання пісень В. 

Івасюка 

Конкурсно - розважальна програма 

«Перлина коледжу» 

01 березня 

 

 

01 березня 

03 березня 

Вихователь 

гуртожитку 

Художній 

керівник 

 

 

 

Заступник 

директора з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання, худ. 

керівник, 

куратори груп I 

курсу 

2. Заочна подорож Шевченківськими 

місцями  

 

 

09 березня 

 

 

 

Викладачі 

української 

літератури 

 

3. Літературний вечір на тему: «Поети 

рідного краю: поезія – це завжди 

неповторність» 

Конкурс читців поезій Л. Костенко 

22 березня 

 

Вихователь 

 

 

4. Презентація поетичної творчості 

студентів коледжу «Проба пера» 

 

22 березня Студентський 

парламент 

 

5. Тематична інформаційна година:  

Визволення Миколаївщини: хронологія 

подій» 

21-24 

березня 

Куратори 

академічних 

груп 

6. Презентація проекту: 

«Туберкульоз у сучасному світі» 

 

 

24 березня Керівник 

терапевтичного 

гуртка 

7. Заходи  з безпеки життєдіяльності Протягом Куратори 



 

 

 

березня акдемічних 

Груп 

 

8.  Участь у Всеукраїнській благодійній 

акції «Назустріч мрії» 

Протягом 

місяця 

Студентський 

парламент 

Квітень 
№п/п Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Рубіжна атестація 01- 08 

квітня 

Завідувачі 

відділеннями 

2. Заходи з благоустрою території 

коледжу та закріпленої території міста 

Екологічна акція «Молодь за чисте 

довкілля»  

Протягом 

місяця 

Студентський 

парламент 

3. Заходи до Дня здоров’я:  

- Дебати : «Здоров'я-це спадщина 

чи власне надбання?»      

- Тренінг  на тему: «Зроби свій 

вибір на користь здоров'я» 

- Конкурс творчих проектів 

«Здоров’я очима студентів» 

 

- Спартакіада 

 

 

 

04 квітня 

 

05 квітня 

 

06 квітня 

 

 

07 квітня 

 

08 квітня 

 

 

 

Група - 15-Ф, 

25-Ф 

 

Групи І-ІІ курсів 

 

Групи І-ІІІ 

курсів 

Викладачі 

фізичної 

культури 

4. Конкурс фотографій на тему: «Природа 

пред’являє рахунок» 

25 квітня Групи І-ІІI 

курсів 

5. Тематична інформаційна година на 

тему: «Чорнобль не має минулого. 10 

фактів про Чорнобильську 

катастрофу» 

Віртуальна екскурсія до 

Національного музею «Чорнобль» 

26-28квітня Куратори 

академічних 

груп 

6. Творчі звіти гуртків 28 квітня  Керівники 

гуртків, 

Зав. практичним 

навчанням 

Заст. директора 

з гум. освіти і 

виховання 

7. Екологічна акція  29 квітня Групи  І курсу 



8. Акція «Серце  до серця» Протягом 

місяця  

Студентський 

парламент 

9. Заходи з безпеки життєдіяльності Протягом 

квітня 

Куратори 

академічних 

груп 

Травень 
№п/п Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Акція «Ветеран живе поруч» 

Квест «Друга світова війна» 

Презентація проекту « Українці у 

Другій світовій війні. Життя і долі» 

Перегляд фільмів про Другу світову 

війну 

Покладання квітів до Вічного вогню, 

пам'ятника загиблим  медичним 

працівникам та пам'ятника 

«Гармата» 

04- 07 

травня 

Студентський 

парламент, 

волонтерська 

організація 

Викладачі 

історії  

2. Участь у міських заходах присвячених 

Дню Перемоги  

08-09 

травня   

Заступник 

директора з гум. 

освіти і 

виховання, студ. 

парламент 

3. Літературно музична композиція: 

«Медична сестра – душа і серце 

медицини» 

12 травня Викладачі 

медсестринства 

 

4. Брейн-ринг «Відгадай країни Європи»  

 

 

 

16 травня 

 

 

Заступник 

директора з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання, 

викладачі історії 

і географії  

5. Заочна подорож країнами Європи 

 

 

18 травня Викладачі 

іноземної мови 

6. День відкритих дверей. Зустріч 

випускників минулих років 

21 травня Заступник 

директора з гум. 

освіти і 

виховання, зав. 

практичним 

навчанням, худ. 



керівники, студ. 

парламент 

7. Диспут «Що означає бути 

європейцем?» 
17 травня Куратори акад. 

груп 

8. Тиждень репродуктивного здоров’я та 

планування сім’ї  

16-20 

травня 

ЦМК 

акушерства і 

гінекології 

9. Перегляд документального фільмів 

«Спадок нації», «Код нації» 

 

Майстер-клас з вишивки 

 

Флешмоб «Україна вишивана» 

 

Презентація проекту на тему: 

«Вишиванка-твій генетичний код»  

19 травня 

 

 

19 травня 

 

19 травня 

 

19 травня 

 

 

 

Викладачі 

культурології та 

мистецтва 

Вихователь 

 

Куратори 

 

Заступник 

директора з гум. 

освіти і 

виховання, худ. 

керівник, 

куратори груп  

І-ІІ курсів 

  

10.  Моніторинг рівня вихованості та 

сформованості якостей особистості 

Протягом 

травня 

Куратори 

академічних 

груп, заступник 

директор з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання  

11. Акція «Кинь палити. Стань 

переможцем!» 

 

30 травня Студентський 

парламент 

12. Заходи з безпеки життєдіяльності Протягом 

травня 
Куратори 

академічних 

груп 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Червень 
№п/п Зміст Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Акція «Подаруй радість дитині» 01 червня Студентський 

парламент 

2. Екскурсія до Софіївського парку 11 червня Куратори I 

курсу 

3. Участь у міських заходах до Дня 

пам’яті жертв війни 

22 червня Заступник 

директора з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання 

4. Участь у міських заходах до Дня 

молоді 

26 червня Вихователь 

гуртожитку 

5. Заходи з безпеки життєдіяльності Протягом 

місяця 

Куратори 

академічних 

груп 

6. Урочистості з нагоди випуску 

студентів сестринського та 

фельдшерсько-акушерського 

відділення 

29 червня Куратори, 

завідувачі 

відділень, 

заступник 

директора з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 


