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ПЛАН-КАЛЕНДАР 

проведення виховних заходів 

у ІІ семестрі 2015-2016 навчального року 

 

Дата 

 

 

        

групи 

Тематика виховних заходів 

То- I курс То- II курс Ес-21, Мп-21 

Д-21, Тс-21, 22 

III курс IV курс 

місяць Січень 

14.01.16 Підведення підсумків навчання та поведінки за підсумками 1-го семестру. Планування роботи студради групи на 

новий семестр. 

21.01.16 День Соборності України: 

«…Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону. В ріднім краю панувати не дамо нікому» 

(22 січня) 

 

28.01.16 

День пам’яті  

Героїв бою під 

Крутами: «Понад все 

вони любили 

свій коханий край» 

(29 січня) 

Міжнародний день 

пам’яті жертв 

Голокосту (27.01): 

«Українські 

Праведники народів 

світу» 

Міжнародний день 

пам’яті жертв 

Голокосту (27.01): 

«Українські 

Праведники народів 

світу» 

«Видатні історичні 

постаті 

Рівненщини» 

 «Українські 

політв'язні Кремля.  

Незламні духом» 

 

 



Дата 

 

 

        

групи 

Тематика виховних заходів 

То- I курс То- II курс Ес-21, Мп-21 

Д-21, Тс-21, 22 

III курс IV курс 

місяць Лютий 

4.02.16 «Вміти сказати «Ні!» 

(моральні та правові 

аспекти відмови від 

співучасті у 

правопорушеннях) 

 «Батьки і діти: 

зрозуміти один 

одного» 

(криза підліткового 

віку) 

«Ми-різні, але ми-

рівні» 

(про рівність прав 

чоловіків та жінок) 

«Гендерні 

очікування у 

взаємовідносинах 

юнаків та дівчат» 

«Репродуктивне 

здоров'я молоді - 

запорука 

майбутнього нації» 

11.02.16 

 

«Бути успішним 

студентом- це 

реально!» 

(психологічні та 

організаційні аспекти 

навчання студента) 

«Мої земляки-герої 

війни»  

(розповідь студентів 

про земляків-

учасників АТО ) 

«Правильне 

харчування- перший 

крок до здорового 

життя» 

 

«Мої земляки-герої 

війни»  

(розповідь студентів 

про земляків-

учасників АТО ) 

«Нашого цвіту- по 

всьому світу» 

(про українську 

діаспору в країнах 

світу та зв’язки з 

Україною) 

18.02.16 День пам’яті Героїв Небесної сотні (20 лютого) 

25.02.16 До 145-ї річниці від 

дня народження Лесі 

Українки:  

«Так! я буду крізь 

сльози сміятись,  

Серед лиха співати 

пісні..» 

 

До 145-ї річниці від 

дня народження Лесі 

Українки:  

«Так! я буду крізь 

сльози сміятись,  

Серед лиха співати 

пісні..» 

 

До Міжнародного Дня 

рідної мови (21.02): 

«Українська мова 

серед мов світу» 

До Міжнародного 

Дня рідної мови 

(21.02): 

«Історія 

походження та 

розвитку 

української мови» 

До Міжнародного 

Дня рідної мови 

(21.02): 

«Українська мова в 

соціальних 

мережах: 

спілкуймося рідною 

мовою!» 

 

 

 



Дата 

 

 

        

групи 

Тематика виховних заходів 

То- I курс То- II курс Ес-21, Мп-21 

Д-21, Тс-21, 22 

III курс IV курс 

місяць Березень 

3.03.16 Підведення підсумків навчання та поведінки за січень-лютий. 

10.03.16 «Творчий шлях 

Т.Шевченка- приклад 

самовідданого 

служіння Україні» 

(літературно-музична 

композиція) 

«Наша дума, наша 

пісня не вмре, не 

загине»  

(Поезія Т.Шевченка в 

музичній культурі 

України та світу) 

«Наша дума, наша 

пісня не вмре, не 

загине»  

(Поезія Т.Шевченка в 

музичній культурі 

України та світу) 

«Поетичне слово 

Т.Шевченка - 

духовна сила  

Революції Гідності» 

«Постать 

Т.Шевченка в 

культурному 

просторі сучасної 

України» 

17.03.16 «Сторінками історії 

міста Рівне: погляд 

крізь століття» 

«Милосердним бути 

не важко» 

«Милосердним бути 

не важко» 

Толерантність у 

ставленні до інших 

людей. 

"Вчимося захищати 

свої права і 

свободи" 

(досвід захисту прав 

людини в Україні ) 

24.03.16 «Моральні цінності 

українського народу: 

традиція та 

сучасність» 

«Культура поведінки 

у громадських 

місцях. Етикет 

сучасної людини» 

«Ініціативні 

громадяни- успішна 

країна» 

(про значення 

громадських ініціатив 

в суспільному житті) 

«Корупція як 

суспільне зло» 

«Сімейні цінності  в 

системі життєвих 

орієнтирів молоді» 

31.03.16 «Твої права та дії в 

разі затримання 

працівниками 

поліції» 

(правове виховання) 

«Що таке 

громадянська 

зрілість?» 

«Мої земляки-герої 

війни»  

(розповідь студентів 

про земляків-

учасників ) 

«Що означає бути 

успішним? Шляхи 

успішних людей 

України і світу» 

Девіантна поведінка 

молоді та причини 

молодіжної 

злочинності. 



 

 Дата 

 

 

        

групи 

Тематика виховних заходів 

То- I курс То- II курс Ес-21, Мп-21 

Д-21, Тс-21, 22 

III курс IV курс 

місяць Квітень 

7.04.16 Підведення підсумків навчання та поведінки за березень. 

«Прості правила 

здоров’я»  

(дотримання 

особистої гігієни та 

норм здорового 

харчування) 

«Екстремальні види 

спорту та їх 

прихильники. Які 

вони?» 

«Екстремальні види 

спорту та їх 

прихильники. Які 

вони? » 

«Народна 

мудрість:в чарці 

більше людей тоне  

як у морі» 

(формування 

здорового способу 

життя молоді) 

«Знай наших 

героїв!» 

(Федір Мисюра-

випускник коледжу, 

герой війни на 

Сході України) 

14.04.16 «Всесвітній день 
авіації і 
космонавтики: 
Український 
внесок» 

День довкілля (16.04) 

«Чистий світ 

починається з тебе» 

 

День довкілля (16.04) 

«Стан екологічної 

свідомості нашого 

суспільства» 

«Інтернет-

залежність. Міф чи 

сумна реальність?» 

Виховні  години за 

планами класних 

керівників. 

21.04.16 День пам'яток історії 

та культури 

 «Мальовнича 

Україна» 

(археологічні та 

природні пам’ятки 

України) 

 

День пам'яток історії 

та культури 

( архітектурні 

пам’ятки України) 

День пам'яток  історії 

та культури 

 «Мальовнича 

Україна» 

(археологічні , 

природні та 

архітектурні  

пам’ятки України) 

«Знай наших 

героїв!» 

(Федір Мисюра-

випускник коледжу, 

герой  війни на 

Сході України) 

«Зберегти цей світ» 

(світовий досвід 

вирішення 

екологічних 

проблем) 

28.04.16 30-і роковини Чорнобильської трагедії:  

«1986. Україна- полігон ядерного експерименту. Ніколи знову!»  

 



 

Дата 

 

 

        

групи 

Тематика виховних заходів 

То- I курс То- II курс Ес-21, Мп-21 

Д-21, Тс-21, 22 

III курс IV курс 

місяць Травень 

5.05.16 Підведення підсумків навчання та поведінки за квітень 

День пам’яті та примирення. День Перемоги над нацизмом. 

12.05.16 «Українські традиції 

та звичаї – неписані 

закони життя 

народу» 

«Азартні ігри: 

розвага чи 

небезпечна 

залежність?» 

«Повага до батьків- 

ознака духовного 

здоров’я людини» 

(до Міжнародного дня 

сімʹї-15 травня 

2016) 

«Секрети щасливих 

сімей»  

(до Міжнародного 

дня сімʹї-15 травня 

2016) 

День пам’яті жертв 

політичних 

репресій: «В жорнах 

комуністичної 

інквізиції» 

19.05.16 Свято української вишиванки. День Європи в Україні 

«Українська 

вишиванка- 

духовний атрибут 

нації» 

 

 

«Європа- наш 

спільний дім» 

(До Дня Європи в 

Україні) 

«Європейські 

цінності. Які вони?» 

(До Дня Європи в 

Україні) 

«Калейдоскоп 

культур об’єднаної 

Європи»                   

(До Дня Європи в 

Україні) 

«Європейська 

перспектива 

України» 

(До Дня Європи в 

Україні) 

26.05.16 «Талановиті діти 

України- майбутнє 

нашої Батьківщини» 

 

 

 

«Причини 

підліткової 

жорстокості» 

«Азартні ігри: розвага 

чи небезпечна 

залежність?» 

«Моральні та 

духовні цінності 

християнства в часи 

випробувань» 

«Корупція – ракова 

пухлина 

суспільства» 

 



 

Дата 

 

 

        

групи 

Тематика виховних заходів 

То- I курс То- II курс Ес-21, Мп-21 

Д-21, Тс-21, 22 

III курс IV курс 

місяць Червень 

2.06.16  

«Щастя усього світу 

не варто єдиної 

сльози дитини». 

Міжнародний день 

безневинних дітей-

жертв агресії 

(4.06.16) 

«Знай наших!» 

(сучасні винаходи 

українських вчених, 

відомі у світі) 

«Знай наших!» 

(сучасні винаходи 

українських вчених, 

відомі у світі) 

«Молодіжні 

субкультури  в 

Україні: сучасні 

течії та світогляд» 

«Моральні та 

духовні цінності 

християнства- 

основа нашого 

життя» 

9.06.16 Підведення підсумків навчання та поведінки за травень.  

Про стан підготовки студентів групи до заліково-екзаменаційної сесії. 

Виховні  години за 

планами класних 

керівників 

16.06.16 «Тату, ти найкращий 

за усіх!» 

(День батька ) 

 

 

 

100-річчя з дня 

народження 

Є.Коновальця: 

«Життя у боротьбі за 

волю України» 

100-річчя з дня 

народження 

Є.Коновальця: «Життя 

у боротьбі за волю 

України» 

100-річчя з дня 

народження 

Є.Коновальця: 

«Життя у боротьбі 

за волю України» 

100-річчя з дня 

народження 

Є.Коновальця: 

«Життя у боротьбі 

за волю України» 

23.06.16 28 червня День Конституції України – Основного Закону держави 

 

30.06.16 

 

Підведення підсумків навчання за навчальний рік.  

Інструктаж з безпеки життєдіяльності студентів під час літніх канікул. 

 


