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ПЛАН-КАЛЕНДАР 

проведення виховних заходів 

у І семестрі 2016-2017 навчального року 
 

Дата Назва заходу Групи 
Місце  

проведення 
Вересень 

01.09 

Перший урок «День народження держави: 25 років 

незалежності України». 

Звітно-виборні збори з обрання студентської ради 

групи. Бесіда про дотримання Правил внутрішнього 

розпорядку в коледжі, гуртожитках та громадських 

місцях. 

Всі групи 
Закріплені 

аудиторії 

08.09 
Перемоги збірної України на літніх Олімпійських 

іграх-2016  
Всі групи 

Закріплені 

аудиторії 

15.09 

Виховні години на тему «Історія створення та 

становлення  коледжу» 

Групи нового 

набору 

Закріплені 

аудиторії 

Огляд художньої самодіяльності 

Т-21, 22,23, 

24.  

Т-31,32,33,34. 

Тс-31-32, Ес-

31, Мп-31, Д-

31. 

Актова зала 

День пам'яті журналіста Георгія Гонгадзе та інших 

журналістів, які загинули при виконанні своїх 

професійних обов'язків: «Життя заради правди» 

ІV курс 
Закріплені 

аудиторії 

22.09 

  

Огляд художньої самодіяльності 
Групи нового 

набору 
Актова зала 

«Моральні та правові аспекти хуліганства як 

антисуспільного явища» 
Т-21, 22,23, 24 

Закріпленні 

аудиторії 

«Неповносправні молоді люди. Хто вони і чи хочемо 

ми про них знати?» 
ІІІ курс 

«Демократичні традиції українців: від Київської Русі 

до незалежної України» 
ІV курс 

29.09. Виховна година присвячена  Дню працівників освіти Всі групи  Актова зала 

Жовтень 

6.10. Першість коледжу з армспорту  Всі групи Спортивна зала 

 
Спортивне свято до Дня захисника України  

«Козацькі забави» 
Всі групи Спортивна зала 

13.10. 

Виховна година до Дня захисника України.  

День молитви за всіх полеглих за волю і державність 

України (14 жовтня) 

Всі групи 
Закріплені 

аудиторії 



 

20.10. 

«Героїчні сторінки історії Рівненщини: боротьба Української 

Повстанської Армії » 
І курс  

«Видатні українці. Знані у світі, але маловідомі на 

Батьківщині» 
ІІ курс  

«Людина-не товар! Будьте обережні!» Європейський день 

боротьби із торгівлею людьми (18 жовтня) 
ІІІ курс  

«Що таке дискримінація та її можливі прояви в нашому житті» ІV курс  

27.10 
Виховна година присвячена  Дню автомобіліста і дорожника. 

Огляд-конкурс художніх композицій… 

Всі 

групи  

Актова зала 

Вестибюль 

коледжу 

Листопад 

03.11 

Виховна година  до Дня української писемності та мови «Наша 

мова вічно молода!»   
І курс Актова зала  

«Лихослів’я – отрута для мови»  ІІ курс 

Закріплені 

аудиторії 

«Суржик- бур’ян нашої мови» ІІІ курс 

«Декларація прав національностей України» - правова основа 

для громадянського миру в суспільстві 
ІV курс 

10.11 

«Знайомтеся-моя мала Батьківщина» (презентація студентами 

свого міста, села) 
І курс 

Закріплені 

аудиторії 

 

«Конфлікти: їх причини та шляхи подолання » ІІ курс 

«В обороні прав людини» (до 40-ї річниці створення 

Української Громадської Групи сприяння виконанню 

Гельсінських Угод) 

ІІІ-ІV 

курси 

17.11 Виховна година присвячена Міжнародному Дню студента. 
Всі 

групи 
Актова зала 

24.11 

Виховні години до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні. 
І -ІІ 

курси 
Закріплені 

аудиторії  
Виховні години до Дня Гідності та Свободи ( 21.11.) ІІІ курс 

«Захистіть жінок!» Міжнародний день боротьби за ліквідацію 

насильства над жінками ( 25.11.) 
ІV курс 

Грудень 

01.12 

Виховна година до Дня Збройних Сил України. І курс 

Закріплені 

аудиторії  

Виховна година до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІД (01.12). ІІ курс 

«Правова відповідальність за розпалювання міжнаціональної 

ворожнечі» 
ІІІ курс 

«Молодь - надія нової України» ІV курс 

08.12 

Виховні години до Дня прав людини (10 грудня): 

Закріплені 

аудиторії 

«Поважай права та гідність кожної людини» І курс 

«Конвенція ООН «Про права дитини». Ваші права та 

обов’язки»  

ІІ курс 

«Боротьба українців  за права і свободи людини: минуле та 

сучасність» 

ІІІ курс 

 « Європейський досвід захисту прав людини» ІV курс 

15.12 

«Українські імена в історії автомобільного транспорту» 
І курс 

 Закріплені 

аудиторії «Етнічна різноманітність України» ІІ курс 

«Прояви расизму як соціальна хвороба» ІІІ курс 



«Українська культура як прояв етнічної толерантності» ІV курс 

22.12 

«Національні традиції Різдвяно-новорічних свят в Україні та в 
інших народів » 

І курс 

Закріплені  

аудиторії 

«Раціональне харчування- основа нашого здоров’я» ІІ курс 

«Алкоголь – сумнівні «ліки» від життєвих проблем» ІІІ курс 

«Наркоманія – шлях в безодню. Як вберегтися самому та 

допомогти іншому» 
ІV курс 

29.12 Виховні години за планами класних керівників. 
Всі 

групи 

Закріплені  

аудиторії 

 
 

Заступник директора з виховної роботи _________________ О.М.Кравчук 
 


