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ПЛАН СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

ПОЛТАВСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 

 ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

 

на 2022- 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

 

І.Організаційна робота 

 

№ Назва заходу Відповідальні Термін виконання 

1.  

Проведення урочистостей з нагоди 

початку 2021/2022 навчального 

року 

Керівник м/о 

кураторів, 

класні керівники 

академічних  груп 

29.08.2022- 

01.09.2022 

2.  
Проведення інструктажів з безпеки 

життєдіяльності, цивільної безпеки 

Класні керівники 

академічних груп 

На першій 

кураторській годині 

3.  

Ознайомлення студентів 

навчальним електронним 

інформаційним комплексом та 

Автоматизованою системою 

управління навчальним процесом 

Класні керівники 

академічних груп 

Вересень 

4.  

Ознайомлення студентів  з 

освітньою програмою, графіком 

освітнього процесу на 2022/2023 

навчальний рік,індивідуальним 

навчальним планом студента, з 

нормативно-правовою базою щодо  

освітнього процесу та діяльності 

Коледжу 

Класні керівники 

академічних груп 

Вересень 

5.  

Формування органів студентського 

самоврядування: 

- призначення старост академічних 

груп; 

- обрання представників 

студентського самоврядування 

Класні керівники 

академічних груп 

До 01.10.2022 

6.  

Організація зустрічей студентів з 

адміністрацією коледжу 

Директор 

коледжу, 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

класні керівники 

академічних груп 

Протягом року 

7.  

Організація зустрічей з батьками 

студентів, бесіди  та консультації з 

питань навчання та виховання 

Директор 

коледжу, 

заступник 

директора з 

Протягом року, з 

урахуванням вимог 

чинного 

законодавства 



навчально-

виховної роботи, 

класні керівники 

академічних груп 

(рекомендацій 

МОН) щодо 

COVID-19 

8.  

Проведення анкетування студентів, 

кураторські години «Права та 

обов’язки студента коледжу», 

«Здорова країна - здоровий Я», 

«Мій зовнішній вигляд - моя 

візитка».Організація освітнього 

процесу та поведінка студента 

коледжу 

Класні керівники 

академічних груп 

Вересень  

9.  

Проведення профорієнтаційної, 

правоосвітньої та правовиховної 

роботи серед учнів ЗНЗ 

Педагогічні 

працівники 

циклових комісій 

Протягом року 

10.  

Формування планів роботи: 

- класних керівників академічних 

груп; 

- студентського активу 

Класні керівники 

академічних груп 

31.08.2022 

Вересень  

11.  

Проведення нарад: 

- старост; 

- класних керівників академічних 

груп; 

- представників студентської ради 

Директор 

коледжу, 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

методист,  

Ради з соціально-

виховної роботи,  

класні керівники  

академічних груп 

Протягом року 

12.  
Інформувати студентів щодо 

організації освітнього  процесу 

Класні керівники 

академічних  груп 

29.08.2022 

Вересень 

13.  

Провести кураторську годину «Дії 

при виникненні надзвичайних 

ситуацій природного та 

техногенного характеру»  

Класні керівники 

академічних груп 

Вересень 

 

14.  

Прийняти участь в днях відкритих 

дверей Коледжу 

Директор 

коледжу, 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

викладачі 

циклових комісій, 

студентське 

самоврядування 

Протягом року 

15.  
Участь у роботі навчально-

практичної  лабораторії юридична 

Керівник 

лабораторії,  

Постійно протягом 

року 



клініка «Lex Qaurum»  студенти  

16.  
Організувати роботу Speaking Club Викладачі 

англійської мови, 

студенти 

Щотижня протягом 

року 

17.  

Проведення тематичних заходів, 

присвячених героїчним подвигам 

українських воїнів, боротьбі за 

територіальну цілісність і 

незалежність України 

Класні керівники 

академічних груп 

Постійно протягом 

року 

18.  
Впровадження нових форм 

національно-патріотичного 

виховання студентської молоді 

Класні керівники 

академічних груп 

Постійно протягом 

року 

19.  

Застосування інноваційних форм і 

методів соціально-виховної роботи 

Директор 

коледжу, 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

викладачі 

циклових комісій 

 

Постійно протягом 

року 

20.  

Здійснювати контроль успішності 

студентів 

Голови циклових 

комісій, 

класні керівники 

академічних груп 

Постійно протягом 

року 

21.  

Запровадження в освітній процес 

сучасних засобів індивідуалізації 

навчання, ефективних методів 

організації самостійної роботи 

студентів, напрямків удосконалення 

контролю знань, вмінь та навичок 

студентів 

Викладачі 

циклових комісій 

Постійно протягом 

року 

22.  

Опанування  нових технологій, 

сучасних засобів навчання та 

запровадження їх в освітній процес 

Коледжу 

Викладачі 

циклових комісій 

Постійно протягом 

року 

23.  
Проведення інформаційної компанії 

щодо проходження ДПА у формі 

ЗНО  

Викладачі 

циклових комісій 

Постійно протягом 

року 

 

 

Основні напрями виховної роботи зі студентами 

 

№ Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

Патріотичне виховання 

1.  Ознайомлення студентів-

першокурсників з історією 

Класні керівники 

академічних груп 

29.08.2022 

Вересень  



Університету, Коледжу, міста  

2.  Провести патріотичну бесіду до 

Міжнародного дня  демократії : 

«Україна демократична, правова 

держава» (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Вересень 

3.  Провести патріотичну бесіду: 

«Державний Прапор України –наша 

сила і наша свобода» (ПК-12-А) 

Худолій Т.І. Вересень 

4.  Провести бесіду до  святкування 

Міжнародного  дня миру : «Небо для 

повітряних зміїв, а не ракет» (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Вересень 

5.  Година спілкування з нагоди  

31-річниці незалежності України: 

«З Україною в серці» 

 (ПК-15); (ПК-25-А), (ПК-24-А) 

Черненко С.І., 

Харченко А.В., 

Пащенко О.В. 

 

Вересень 

6.  Провести бесіду : «Ми українці: 

честь і слава незламним!» (ПК-22-А) 

(ПК-31-А) 

Рудь О.В., 

Тараненко О.В. 

Вересень 

7.  Провести годину спілкування : 

«Україна – суверенна, незалежна, 

демократична держава» (ПК-14-А) 

Мелконян А.Г. Вересень 

8.  Провести виховну годину: « Моя 

Полтава в моєму серці» (ПК-31-А) 

Тараненко О.В. Вересень 

9.  Провести бесіду :«Україна понад 

усе»  

(ПК-33-А, ПК-11-А) 

Комаренко Є.А., 

Чижевська А.О. 

Вересень 

10.  Провести  тематичну лекцію: 

«Безцінне слово - мир, страшне 

слово – війна. Хай буде мир у нашій-

рідній Україні» (ПК-14-А) 

Мелконян А.Г. Вересень 

11.  Провести кураторську годину : 

«Безпечне освітнє середовище в 

умовах війни» (ПК-22-А) 

Рудь О.В. Вересень 

12.  Провести лекцію до Дня захисника 

України : «Патріотизм VS 

націоналізм в українській культурі» 

(ПК-12-А)  

Худолій Т.І. Жовтень 

13.  Провести годину спілкування: «Я –

громадянин  і патріот держави» 

(ПК13-А) 

Петренко Ю.В. Жовтень 

14.  Провести кураторську годину: 

«Козацтво – гордість української 

нації» (ПК-15) 

Черненко С.І. Жовтень 

15.  Провести бесіду до Дня захисника 

України та Дня українського 

козацтва: «Не забуваймо наших 

захисників» (ПК-32-А), (ПК-23-А) 

Покровська А.О., 

Короленко І.В. 

Жовтень 

16.  Провести бесіду до Дня захисника Петренко Ю.В. Жовтень 



України та Дня українського 

козацтва : «Шануймо наших 

захисників» (ПК-13-А) 

17.  Провести бесіду: «Міжнародний 

день миру  на нашій землі»  

(ПК-22-А) 

Рудь О.В. Жовтень 

18.  Провести лекцію до Дня захисника 

України : «Нездоланність українців-

гідність  держави» (ПК-11-А),  

(ПК-25-А), (ПК-24-А) 

Чижевська А.О., 

Харченко А.В., 

Пащенко О.В. 

Жовтень 

19.  Провести бесіду-лекцію : 

«24 жовтня - Міжнародний день 

ООН»  

(ПК-22-А) 

Рудь О.В. Жовтень 

20.  Провести кураторську годину: 

«Історія тих, хто не скорився» (герої 

сучасності) (ПК-22-А) 

Рудь О.В. Жовтень 

21.  Провести інтелектуальне змагання: 

«Правда чи дія? Рідна мова чиста, як 

сльоза» (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Листопад 

22.  Прийняти участь у Всеукраїнському 

диктанті (ПК-25-А), (ПК-24-А)  

(ПК-31-А) 

Харченко А.В., 

Пащенко О.В., 

Тараненко О.В. 

Листопад 

23.  До Дня української мови та 

писемності  провести літературний 

екскурс: «Українське розстріляне 

відродження: голос крізь віки»  

( ПК-12-А) 

Худолій Т.І. Листопад 

24.  До Дня української мови та 

писемності  провести  бесіду : «Моя 

чарівна рідна мова, лети над світом, 

не мовчи!» (ПК-13-А) 

Петренко Ю.В. Листопад 

25.  До Дня української мови та 

писемності  провести літературний 

екскурс: «Репрезентації української 

літератури у творах світових митців. 

Культурологічний аспект»  

(ПК-11-А) 

Чижевська А.О. Листопад 

26.  Провести вікторину з питань ролі 

ЗСУ у відстоюванні ідеалів свободи  

та державності (ПК-23-А) 

Короленко І.В. Листопад 

27.  Тематична лекція : «Геноцид :спосіб 

упокорити українців владою»  

(ПК-33-А) 

Комаренко Є.А., 

студентський актив 

Листопад 

28.  Провести бесіду : « Замордовані 

голодом» (ПК-12-А) 

Худолій Т.І. 

Короленко І.В. 

Листопад 

29.  Провести кураторську 

годину:«Голодомор - чорна сповідь 

Черненко С.І., 

Харченко А.В., 

Листопад 



моєї Вітчизни» (ПК-15),  

(ПК-25-А), (ПК-24-А), (ПК-13-А) 

Пащенко О.В., 

Петренко Ю.В 

30.  Провести бесіду: «Трагічними  

сторінками історії. Голодомор 1932-

1933 р.р.» (ПК-26) 

Шайхаєва О.В. Листопад 

31.  Організація заходів, присвячених 

біженцям та переселенцям і їх 

статуту під час війни (ПК-21-А) 

Шеховцова О.І. Листопад 

32.  Організувати  кінолекторій, 

присвячений 130-річчю М. Куліша 

та 100-річчю від дня заснування 

театру «Березіль» (ПК-31-А) 

Тараненко О.В. Грудень 

33.  Провести гру: «Патріот» із 

залученням учасників ВПК «Штурм-

2» до дня ЗСУ (ПК-23-А) 

Короленко І.В. Грудень 

34.  Організувати лекторій до Дня 

Збройних сил України (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Грудень 

35.  Провести бесіду до Дня Збройних 

сил України: «Мужність та відвага 

крізь віки» (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Грудень 

36.  Організувати перегляд 

короткометражних фільмів про 

подвиги ЗСУ (ПК-23-А) 

Короленко І.В. Протягом року 

37.  Організувати лекторій на тему : 

«Україна кандидат у ЄС: нові 

можливості» (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Грудень 

38.  Провести лекторій на тему: «Україна 

на шляху до ЄС» (ПК-21-А) 

Шеховцова О.І. Грудень 

39.  Провести лекторій на тему: «Нові 

можливості і перспективи, пов’язані 

з набуттям Україною статусу 

кандидата на членство в 

Європейському Союзі» (ПК-13-А) 

Петренко Ю.В. Грудень 

40.  Провести бесіду : «Зимові свята та 

обряди українського народу» 

(ПК-33-А) 

Комаренко Є.А. Грудень 

41.  Підготувати історичний екскурс в 

честь Дня пам’яті героїв Крут  

(ПК-32-А), (ПК-21-А), (ПК-23-А), 

(ПК-13-А) 

Покровська А.О., 

Шеховцова О.І., 

Короленко І.В., 

Петренко Ю.В. 

Січень 

42.  Провести годину спілкування до Дня 

пам’яті героїв Крут : «Подвиг героїв 

Крут – подвиг через століття»  

(ПК-15), (ПК-25-А), (ПК-24-А) , 

(ПК-31-А), (ПК-21-А) 

Черненко С.І., 

Харченко А.В., 

Пащенко О.В., 

Тараненко О.В., 

Шеховцова О.І. 

Січень 

43.  Провести інформаційну годину, 

присвячену Дню Соборності 

України ( ПК-25-А), (ПК-24-А),  

Харченко А.В., 

ПащенкоО.В., 

Тараненко О. В., 

Січень 



(ПК-31-А)  

44.  Відео ряд, присвячений Дню 

Соборності та Дню пам’яті героїв 

Крут (перегляд тематичних фільмів) 

( ПК-33-А) 

Комаренко Є.А. Січень 

45.  Провести бесіду до Дня Єднання 

«Пам’ятай свою історію» (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Лютий 

46.  Провести бесіду до Дня Соборності 

України:  «День Соборності – свято  

втілення багатовікової  мрії 

українців про єдність» (ПК-13-А) 

Петренко Ю.В. Лютий 

47.  Провести тематичну годину : 

«Державні символи української 

нації» (ПК-14-А) 

Мелконян А.Г. Лютий 

48.  Провести бесіду : «Боротьба за 

свободу – вчора, патріотизм і 

нездоланність – сьогодні, гідна 

Україна – завтра» (ПК-23-А) 

Короленко І.В. Лютий 

49.  Провести бесіду : «Герої не 

вмирають» (ПК-33-А), (ПК-23-А) 

Комаренко Є.А., 

Короленко І.В. 

Лютий 

50.  Провести тематичну бесіду : 

«Україна єдина» (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Лютий 

51.  Провести літературну композицію 

Дня пам’яті  героїв Небесної Сотні: 

«Їх в небі вже більше сотні»  

(ПК-31-А)   

Тараненко О.В. Лютий 

52.  Провести бесіду Дня пам’яті  героїв 

Небесної Сотні:»Гідності хай 

промінь не згасає!» (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Лютий 

53.  Провести кураторську годину до 

Дня пам’яті  героїв Небесної Сотні     

« Вони загинули, щоб ми жили …» 

(ПК-11-А), (ПК-25-А), (ПК-24-А), 

(ПК-26) 

Чижевська А.О., 

Харченко А.В., 

Пащенко О.В., 

Шайхаєва О.М. 

Лютий 

54.  До святкування Міжнародного дня 

рідної мови провести виховну 

бесіду: «Мова рідна материнська, ти 

душа народу» (ПК-13-А) 

Петренко Ю.В. Лютий 

55.  До святкування Міжнародного дня 

рідної мови провести виховну бесіду 

: «Моя солов’їна» (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Лютий 

56.  Усний журнал: «Мова оспівана в 

піснях» (ПК-22-А) 

Рудь О.В. Лютий 

57.  Взяти участь у заходах по 

вшануванню пам’яті Т.Г. Шевченка 

(ПК-15), (ПК-31-А) 

Черненко С.І., 

Тараненко О.В. 

Березень 

58.  Провести виховний захід : 

«Невидимий батальйон – українські 

Мелконян А.Г. Березень 



жінки на передовій» (ПК-14-А) 

59.  Провести інформаційну годину до 

Міжнародного дня пам’яток і 

визначних місць. День пам’яток 

історії та культури. (ПК-25-А),  

(ПК-24-А) 

Харченко А.В., 

Пащенко О.В. 

Квітень 

60.  Провести бесіду до дня рідної Землі: 

«Любіть Україну» (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Квітень 

61.  Провести бесіду до дня рідної Землі: 

«Шануймо свою Батьківщину»  

(ПК-13-А) 

Петренко Ю.В. Квітень 

62.  Провести  годину спілкування до 

Всесвітнього дня авіації і 

космонавтики (ПК-15) 

Черненко С.І. Квітень 

63.  Провести  круглий стіл : «Історія та 

сьогодення української соборності» 

(ПК-11-А) 

Чижевська А.О Квітень 

64.  Година пам’яті «Чорнобиль - біль 

українського народу» (ПК-33-А) 

Комаренко Є.А. Квітень 

65.  Організувати перегляд та 

обговорення історичної драми: 

«Чорнобиль» (ПК-23-А) 

Короленко І.В. Квітень 

66.  Провести бесіду : «Чорнобиль в 

серці України, а тінь його – по всій  

Землі» (ПК-14-А) 

Мелконян А.Г. Квітень 

67.  Провести годину спілкування: 

«Згадаємо Чорнобильський дзвін» 

(ПК-15) 

Черненко С.І. Квітень 

68.  Провести перегляд та обговорити 

інтерв’ю з ліквідатором ЧАЕС : 

«Чорнобиль. Людина, яка врятувала 

світ» (ПК-21-А) 

Шеховцова О.І. Квітень 

69.  Провести лекцію : «Джерело 

невмирущого духу» (ПК-11-А) 

Чижевська А.О. Травень 

70.  Провести диспут: «Патріотизм – це 

мода чи самосвідомість нації?»  

(ПК-23-А) 

Короленко І.В. Травень 

71.  Провести виховну годину, 

присвячену Дню пам’яті та 

примирення (ПК-25-А), (ПК-24-А) 

Харченко А.В., 

Пащенко О.В. 

Травень 

72.  Відвідування виставок знищеної 

військової техніки і озброєння 

збройних формувань РФ 

Класні керівники 

академічних груп, 

студентський актив 

Протягом року 

73.  Брати участь у благодійних акціях 

допомоги особам, що постраждали 

від війни 

Працівники 

Коледжу, 

здобувачі освіти 

Протягом року 

74.  Провести виховні години та бесіди 

на теми: «Моя рідна Україна», 

Класні керівники 

академічних груп 

Протягом року 



«Знати і поважати Герб своєї 

Вітчизни, її прапор і гімн», «Наша 

Вітчизна – Україна», «Державна 

символіка Батьківщини», «Твої 

права і обов’язки», «Що таке воля», 

«Рід, родина, рідня», «Патріотизм –

нагальна потреба України», «Велика 

ціна визволення України» 

75.  Організація і проведення 

патріотичних благодійних акцій 

«Армія потребує твоєї підтримки» 

Працівники 

Коледжу 

 

Протягом року 

76.  Проведення онлайн-зустрічей з 

ветеранами війни (ПК-23-А) 

Короленко І.В. Протягом року 

77.  Провести виховні години : «Моя 

Батьківщина –Україна. Шлях до 

незалежності», «Конституція 

України – основний закон держави», 

«Українська мова – код 

праісторичної пам’яті», «Державна 

символіка  Батьківщини», «Україна - 

європейська держава», «Права і 

обов’язки: знати і виконувати», 

«Воля та незалежність у розумінні 

традицій української культури», 

«Патріотичне виховання молодого 

покоління», «Наука і культура країн 

Європи – скарбниця світової 

цивілізації»   

Класні керівники 

академічних груп 

Протягом року 

Правове виховання 

1. Ознайомлення студентів з їх 

правами та обов’язками та 

правилами внутрішнього розпорядку 

коледжу 

Директор коледжу, 

Заступник 

директора коледжу 

з навчально-

виховної роботи, 

класні керівники 

академічних груп, 

вихователі 

Вересень  

2. Провести бесіду :«Ще крок - і ти 

випускник!» (ПК-31-А) 

Тараненко О.В. Вересень 

3. Провести дебати до Міжнародного 

дня правових знань (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Вересень 

4. Визначення життєвих цінностей та 

планування подальшої діяльності 

(ПК-31-А) 

Тараненко О.В. Вересень 

5. Провести лекторій-практикум до 

Дня нотаріату (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Вересень 

6. Провести  інтелектуальну гру 

«Ерудит» (ПК-13-А) 

Петренко Ю.В. Вересень 



7. Провести квест: «Юридичні 

таємниці» (ПК-33-А) 

Комаренко Є.А.  Жовтень 

8. Долучення студентів до  VI 

Харківського міжнародного форуму 

(ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Жовтень 

9. Провести тематичну лекцію : 

«Юристи Полтави – майбутнє 

держави!» (ПК-14-А) 

Мелконян А.Г. Жовтень 

10. Провести бесіду на тему: « Soft-skills 

майбутнього юриста – з чого 

почати» (ПК-12-А) 

Худолій Т.І. Жовтень 

11. Організувати перегляд фільмів 

правової тематики до Всесвітнього 

дня доброзичливого ставлення до 

юристів (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Листопад 

12. Провести бесіду до Міжнародного 

дня боротьби корупцією : «Право на 

право» (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Грудень 

13. Провести практичну гру: «Що 

повинен вміти майбутній юрист?» 

(ПК-23-А) 

Короленко І.В. Грудень 

14. Провести бесіду : « Молодь, 

відстоюй свої права» (ПК-13-А) 

Петренко Ю.В. Грудень 

15. Проведення онлайн зустрічі-бесіди з 

представниками органів 

прокуратури на тему: «Честь, 

гідність та закон» (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Грудень 

16. Провести бесіду –тренінг «SWOT 

аналіз в професійній діяльності: 

основи методу та ключові елементи 

для особистісного розвитку»  

(ПК-12-А) 

Худолій Т.І. Грудень 

17. Провести бесіду : «Виклики та 

успіхи української адвокатури»  

(ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Грудень 

18. Провести зустрічі з відомими 

юристами, адвокатами (ПК-31-А) 

Тараненко О.В. Грудень 

19. Провести тематичну виховну 

годину, присвячену  відзначенню 

Дню захисту прав людини (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Грудень 

20. Провести тренінг на тему: 

«Спілкування адвоката з клієнтом: 

як уникати  дискримінаційних та 

токсичних висловлювань»  

(ПК-23-А) 

Короленко І.В. Грудень 

21. Провести бесіду на тему : 

«Психологічні аспекти правової 

соціалізації особистості» (ПК-23-А) 

Короленко І.В. Березень 



22. Провести лекцію на тему: боротьба з 

кіберцензурою: «Репортери без 

кордонів» (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Березень 

23. Провести бесіду на тему: «Професія 

юриста:етикет та етика» (ПК-21-А) 

Шеховцова О.І. Березень 

24. Провести гру : «Я-детектив» до Дня 

працівника карного розшуку (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Квітень 

25. Провести дискусію до Всесвітнього 

дня книг і авторського права : 

«Розкрий свої вподобання» 

 (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Квітень 

26. Провести дискусію до Всесвітнього 

дня книг і авторського права : 

«Люди, які читають книги, завжди 

будуть керувати тими, хто дивиться 

телевізор» (ПК-13-А) 

Петренко Ю.В. Квітень 

27. Організувати практикум : 

«Відповідальність за булінг в 

освітньому середовищі та способи 

його  запобігання « (ПК-26),  

(ПК-12-А) 

Шайхаєва О.М., 

Худолій Т.І. 

Травень 

28. Провести квест гру : «Право на 

освіту» (ПК-21-А) 

Шеховцова О.І. Травень 

29. Провести гру: «Бінго» до 

Всесвітнього дня Червоного Хреста 

(ПК-32-А) 

Покровська А.О. Травень 

30. Провести дискусію до Всесвітнього 

дня Червоного Хреста та червоного 

Півмісяця : «Червоний  хрест в 

Україні: відповіді на виклики часу» 

(ПК-13-А) 

Петренко Ю.В. Травень 

31. Провести квест-гру : «Детектив у 

пошуках доказів» (ПК-23-А) 

Короленко І.В. Травень 

32. Провести тематичну лекцію :             

« Права дитини і міжнародне 

гуманітарне право» (ПК-14-А) 

Мелконян А.Г. Червень 

33. Перегляд фільмів на правову 

тематику (ПК-32-А), (ПК-23-А), 

(ПК-13-А) 

Покровська А.О., 

Короленко І.В., 

Петренко Ю.В. 

Протягом року 

34. Ознайомлення студентів з 

рішеннями  Європейського суду з 

прав людини (ПК-13-А) 

Петренко Ю.В. Протягом року 

Естетичне виховання 

1. Залучення студентів до участі в 

роботі клубів за інтересами, гуртків, 

конкурсів, виготовлення стінгазет  

Класні керівники  

академічних груп, 

студентська рада  

Протягом року 

2. Провести годину спілкування:             

« Корисні навички людини 21 

Рудь О.В. Вересень 



століття» (ПК-22-А) 

3. Провести захід : «Творча естетика 

війни» (ПК-13-А) 

Петренко Ю.В. Вересень 

4. Провести конкурс фото та 

відеопрезентаці : «Туристичними 

стежками Полтави» (ПК-31-А) 

Тараненко О.В. Вересень 

5. Провести  годину спілкування : 

«Читаймо українське!» до 

Всеукраїнського дня бібліотек 

(ПК-14-А) 

Мелконян А.Г. Вересень 

6. Провести годину спілкування щодо 

естетики в умовах війни: «Нові 

таланти» (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Вересень 

7. Провести зустріч з письменниками 

рідного краю (ПК-31-А) 

Тараненко О.В. Жовтень 

8. Провести бесіду-дискусію : «Щодо 

ділового протоколу та етикету 

ділового спілкування» (ПК-33-А), 

(ПК-11-А) 

Комаренко Є.А., 

Чижевська А.О. 

Жовтень 

Листопад 

9. Перегляд телевистави «97» до 

відзначення 130-річчя від дня 

народження М. Куліша (ПК-31-А) 

Тараненко О.В. Листопад 

10. Провести естетичний, 

автобіографічний захід: «Світ 

музики» (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Листопад 

11. Провести онлайн-зустріч на тему 

ділового  протоколу та іміджу 

юриста (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Листопад 

12. Організувати перегляд онлайн-

вистави театру ім. Заньковецької, 

п’єса Квітки - Основ’яненка 

«Сватання на  Гончарівці» 

 (ПК-12-А) 

Худолій Т.І. Грудень 

13. Організувати перегляд  вистави за 

мотивами бестселера одного з 

найвідоміших астрофізиків 

сучасності – Стівена Хокінга з 

подальшим його обговоренням  

(ПК-12-А) 

Худолій Т.І. Лютий 

14. Провести онлайн екскурсії  музеями 

світу (ПК-22-А), (ПК-31-А), (ПК-26), 

(ПК-32-А), (ПК-21-А), (ПК-13-А) 

Рудь О.В., 

Тараненко О.А., 

Шайхаєва О.М., 

Покровська А.О., 

Шеховцова О.І., 

Петренко Ю.В. 

Березень 

Протягом року 

Листопад 

Протягом року 

Квітень 

Протягом року 

15. Організувати захід щодо відзначення 

Всесвітнього Дня поезії (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Березень 

16. Провести бесіду:  «Відчуття щастя, Рудь О.В. Квітень 



що для цього потрібно» (ПК-22-А) 

17. Провести онлайн майстер-клас: 

«Розпис писанок» (ПК-32-А),  

(ПК-13-А) 

Покровська А.О., 

Петренко Ю.В. 

Квітень 

18. Провести віртуальну екскурсію до 

Міжнародного дня музеїв  

(ПК-15), (ПК-23-А) 

Черненко С.І., 

Короленко І.В. 

Протягом року 

Квітень 

19. Залучити студентів  в майстер-класи 

та інші заходи до Дня вишиванки 

(ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Травень 

20. Провести тематичну 

лекцію:«Вишиванка – символ краси 

та національної   ідентичності 

українського народу» (ПК-14-А) 

Мелконян А.Г. Травень 

21. Провести практичний лекторій: 

«Вишиванка – наш генетичний код. 

Орнаменти та техніки вишивання в 

різних регіонах України» (ПК-12-А) 

Худолій Т.І. Травень 

22. Провести бесіду « У людини все має 

бути прекрасним: і обличчя, і одяг, і 

душа, і думки…» (ПК-15) 

Черненко С.І. Червень 

23. Перегляд онлайн записів вистав 

найвідоміших театральних постанов 

із урахуванням оновленої освітньої 

програми з української та зарубіжної 

літератури (ПК-11-А) 

Чижевська А.О. Протягом року 

24. Перегляд автобіографічних фільмів 

про видатних людей (ПК-32-А), 

(ПК-21-А) 

Покровська А.О., 

Шеховцова О.І. 

Протягом року 

25. Провести віртуальний тур музеями 

України (ПК-23-А) 

Короленко І.В. Протягом року 

26. Провести  перегляд онлайн- 

виспупів Національного 

симфонічного оркестру України 

(ПК-23-А) 

Короленко І.В. Протягом року 

27. Організувати перегляд 

автобіографічних фільмів про 

видатних українців (ПК-23-А),  

(ПК-13-А) 

Короленко І.В., 

Петренко Ю.В. 

Протягом року 

Фізичне виховання і формування здорового способу життя 

1. Вести пропаганду здорового способу 

життя, здорового харчування 

Класні керівники г 

академічних груп, 

викладачі фізичного 

виховання 

Протягом року 



2. Приймати участь у спортивних 

заходах  

Класні керівники 

академічних груп, 

викладачі фізичної 

культури , фізичного  

виховання, студенти 

Протягом року 

3. Провести роз’яснювальну роботу 

серед персоналу та здобувачів 

освіти щодо запобігання 

поширенню коронавірусної інфекції 

(COVID-19), дотримання правил 

респіраторної гігієни та 

протиепідемічних заходів  

Сестра медична 

Гріднєва О.В. 

Вересень 

4. Провести  інтерактивний захід 

«Здоровий спосіб життя» (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Вересень 

5. Перегляд фільму :Алкоголь та 

наркотики – вороги життя»  

(ПК-15) 

Черненко С.І. Жовтень 

6. Провести тематичну годину : « День 

відмови від тютюнопаління»  

(ПК-15) 

Черненко С.І. Листопад 

7. Провести тематичну годину «День 

профілактики ВІЛ/СНІДу»  

(ПК-15) 

Чернеко С.І. Грудень 

8. Перегляд відеороликів : «Скажи 

стоп залежності» (ПК-21-А),  

(ПК-13-А) 

Шеховцова О.І., 

Петренко Ю.В. 

Квітень 

9. Перегляд відеороликів з метою 

пропаганди здорового способу 

життя (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Протягом року 

10. Перегляд відеороликів : «Збережи 

своє життя» (ПК-14-А) 

Мелконян А.Г. Протягом року 

Моральне виховання 

1. Провести бесіду щодо профілактики 

негативних явищ 

Класні керівники 

академічних груп 

Вересень 

2. Провести виховну роботу по 

розвитку та удосконаленню 

моральних якостей студентів  

Класні керівники 

академічних груп 

Протягом року 

3. Провести бесіди щодо формування 

етичної та правової  культури 

особистості  

Класні керівники 

академічних груп 

Протягом року 

4. Провести годину спілкування з 

питань протидії булінгу, створення 

доброзичливого мікроклімату в 

колективі, формування моральних 

цінностей («Профілактика 

насильства в студентському 

Класні керівники 

академічних груп 

Вересень, далі 

протягом року 



середовищі», «Що таке булінг ? Як 

себе захистити?», «Що таке 

агресія?», «Як навчитися нею 

керувати?», «Як правильно 

дружити», «Причини виникнення 

булінгу», «Конфлікт, як його 

вирішувати», «Булінгу-НІ! 

Профілактика негативних явищ в 

студентському колективі. 

5. Провести бесіду : «Сім’я – основа 

суспільства» (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Вересень 

6. Провести бесіду : «Віра у себе, шлях 

до самоізоляції» (ПК-13-А) 

Петренко Ю.В. Вересень 

7. Провести бесіду до Міжнародного 

дня миру: «Живи гідно» (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Вересень 

8. Провести бесіду : «Ввічливість – 

основа спілкування» (ПК-21-А) 

Шеховцова О.І. Вересень 

9. Обговорити на засіданні 

педагогічної ради питання 

організації роботи щодо 

попередження жорсткості серед 

молоді, профілактики булінгу, 

кібербулінгу в студентському 

середовищі 

Заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Жовтень 

10. Провести лекцію-бесіду : 

«Темперамент. Воля і характер. 

Особливості їх формування»  

(ПК-13-А) 

Петренко Ю.В. Жовтень 

11. Провести  бесіду : «Якості 

майбутнього юриста» (ПК-11-А) 

Чижевська А.О. Жовтень 

12. Провести годину спілкування до дня 

домашніх тварин: «Захист братів 

наших менших і відповідальність 

людини за знущання над тваринами» 

(ПК-32-А), (ПК-21-А), (ПК-23-А) 

Покровська А.О., 

Шеховцова О.І., 

Короленко І.В. 

Жовтень 

13. Провести тренінг: «Культура 

спілкування та управління 

конфліктами в групі» (ПК-33-А) 

Комаренко Є.А. Жовтень 

14. Провести бесіду до Міжнародного 

дня людей похилого віку: «Повага 

передусім» (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Жовтень 

15. Провести годину спілкування до 

Тижня роззброєння, що проходить у 

день річниці заснування ООН 

(ПК-14-А) 

Мелконян А.Г. Жовтень 

17. Провести бесіду : «Людина 21 

століття. Мода та делікатність»  

(ПК-21-А) 

Шеховцова О.І. Листопад 



18. Організувати онлайн-перегляд 

фільму про шкідливий вплив 

наркотичних речовин, приурочений 

до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом з його подальшим 

обговоренням (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Грудень 

19. Провести кураторську годину:           

«Проблема лукізму у просторах 

соціальних мереж» (ПК-11-А) 

Чижевська А.О. Грудень 

20. Провести виховний захід: 

«Андріївські вечорниці» (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Грудень 

21. Провести кураторську годину до 

Дня святого Валентина: «Гендерні 

стереотипи –міфи та реальність» 

(ПК-15-А) 

Черненко С.І. Лютий 

22. Провести психологічний тренінг: 

«Збереження морального здоров’я в 

умовах воєнного стану» (ПК-23-А) 

Короленко І.В. Березень 

23. Провести бесіду  з елементами 

виступу студентів : «Чому життя 

людини – найбільша цінність?» 

 (ПК-13-А) 

Петренко Ю.В. Березень 

24. Лекція з елементами бесіди до Дня 

боротьби з торгівлею людьми  

(ПК- 33-А) 

Комаренко Є.А., 

студентський актив 

Березень 

25. Провести психологічний тренінг: 

«Збереження морального здоров’я як 

основа особистості» (ПК-21-А) 

Шеховцова О.І. Березень 

26. Провести виховну лекцію: 

«Здоровий сон – запорука здоров’я » 

(ПК-14-А) 

Мелконян А.Г. Березень 

27. Провести  благодійну акцію: 

«Подаруй книгу» (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Березень 

28. Організувати психологічний тренінг:  

«Хто я» (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Березень 

29. Організувати  онлайн-перегляд 

фільму про шкідливий вплив 

наркотичних речовин з його 

подальшим обговоренням (ПК-12-А) 

Худолій Т.І. Березень 

30. Провести бесіду, присвячену 

українським традиціям: «Великодній 

кошик» (ПК-26) 

Шайхаєва О.М. Квітень 

31. Провести корекційно-виховний 

захід: « Я- толерантна особистість» 

(ПК-13-А) 

Петренко Ю.В. Квітень 

32. Провести кураторську годину 

«Цифровий етикет в соціальних 

мережах та діловому листуванню» 

Худолій Т.І. Квітень 



(ПК-12-А) 

33. Провести тематичну лекцію :             

« Вплив стресу на здоров’я» до 

Всесвітнього дня сну  (ПК-14-А) 

Мелконян А.Г. Квітень 

34. Перегляд відео роликів на тему: 

«Збережи своє життя» (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Квітень 

35. Проводити індивідуальні бесіди зі 

студентами групи: 

«Взаємовідносини у групі» (ПК-25-

А), (ПК-24-А) 

Харченко А.В., 

Пащенко О.В. 

Постійно 

протягом року 

36. Проводити індивідуальні бесіди зі 

студентами на морально - етичні 

теми 

Класні керівники 

академічних груп 

Протягом року 

37. Проводити індивідуальну роботу зі 

студентами, які потребують 

посиленої уваги 

Класні керівники 

академічних груп 

Постійно 

протягом року 

38. Проводити вивчення побутових 

умов проживання студентів та 

організовувати облік 

неблагополучних сімей та підлітків, 

схильних до правопорушень 

Класні керівники 

академічних груп 

Постійно 

протягом року 

39. Провести індивідуальні бесіди зі 

студентами: «Культура спілкування, 

зовнішній вигляд студента, 

взаємоповага в групі»  

Класні керівники 

академічних груп 

Постійно 

протягом року 

40. Опрацювати практичні методи 

виявлення постраждалих від булінгу 

та булерів, а також  посилити нагляд 

за здобувачами в даному напрямку 

Викладачі циклових 

комісій, вихователі 

Постійно 

протягом року 

41. Провести моніторинг і аналіз 

ситуації щодо проявів булінгу в 

групах  

Класні керівники 

академічних груп, 

 

І семестр, 

ІІ семестр 

42. Організувати перегляд відеороликів 

щодо булінгу 

Класні керівники 

академічних груп 

Вересень-

Жовтень 

43. Оформити виставку-огляд 

літератури, законодавства «Життя 

без насильства», «Ні-булінгу» 

Бущан Л.І., 

Єльченко В.В. 

Жовтень 

44. Провести виховні години « Ні- 

Булінгу», «Життя без насильства», 

«Ми проти кібербулінгу» 

Класні керівники 

академічних груп 

Жовтень 

45. Провести бесіду «Попередження 

соціально небезпечних хвороб (ВІЛ, 

гепатит, туберкульоз, COVID-19)» 

Класні керівники 

академічних груп 

Жовтень 

46. Провести виховну годину «Як 

вижити в умовах війни. Обережно! 

Вибухові речовини!» (ПК-31-А) 

Тараненко О.В. Жовтень 

47. Провести бесіду-тренінг 

«Віртуальний терор: тролінг і 

Класні керівники  

академічних груп 

Листопад 



кібербулінг» 

48. Провести бесіду-диспут «Янголи 

поруч» (ПК-33-А) 

Комаренко Є.А., 

учасники 

волонтерського 

сектору 

Листопад 

49. Залучати студентів до 

волонтерського руху 

Класні керівники 

академічних груп, 

студентська рада 

Постійно 

протягом року 

50. Провести бесіду: «Безпека в 

Інтернеті» 

Класні керівники 

академічних груп 

Листопад 

51. Провести міні-лекцію до Дня 

Всесвітнього «Дякую» (ПК-22-А) 

Рудь О.В. Листопад 

52. Провести бесіду: «Попередження 

проявів булінгу в освітньому 

середовищу» 

Класні керівники 

академічних груп 

Грудень 

53. Провести дискусію: «Булінг, 

причини, наслідки, застереження»  

(ПК-33-А) 

Комаренко Є.А.  Грудень 

54. Провести дискусію щодо підтримки 

недискримінаційного простору в 

студентському середовищі (ПК-12-

А) 

Худолій Т.І. Грудень 

55. Провести профілактичну бесіду: 

«Стоп-СНІД!» (ПК-31-А) 

Тараненко О.В. Грудень 

56. Провести профілактичний тренінг: 

«Твій безпечний шлях» (ПК-31-А) 

Тараненко О.В. Грудень 

57. Провести бесіду: «Організація 

власного режиму дня, задля 

успішного життя» (ПК-22-А) 

Рудь О.В. Січень 

58. Провести бесіду: «Участь молоді в 

житті громади» 

Класні керівники 

академічних груп 

Січень 

59. Провести бесіду-обговорення: 

«Право людини на життя, свободу, 

недоторканість» (ПК-22-А) 

Рудь О.В. Лютий 

60. Провести бесіду: «Збереження 

репродуктивного здоров’я підлітків 

та молоді» 

Класні керівники 

академічних груп 

Лютий 

61. Провести бесіду: 

«Медіаграмотність» 

Класні керівники 

академічних груп 

Березень 

62. Провести кураторську годину: « Про 

чуйність і байдужість» (ПК-22-А) 

Рудь О.В. Березень 

63. Провести бесіду: «Домашнє 

насильство» 

Класні керівники 

академічних груп 

 

Квітень 

64. Прийняти участь в екологічній акції: 

«День Землі» (ПК-22-А) 

Рудь О.В. Квітень 

65. Обговорення та участь у акції: 

«Озеленення. Ми за чисте довкілля» 

Класні керівники 

академічних груп, 

студентське 

Квітень 



самоврядування 

66. Провести бесіду до Дня матері: 

«Найдорожча на світі людина» (ПК-

13-А) 

Петренко Ю.В. Травень 

67. Провести індивідуальні бесіди зі 

студентами: «Правила обов’язкові 

для всіх» (ПК-22-А) 

Рудь О.В. Протягом року 

68. Провести бесіду : «Краса врятує 

світ» (ПК-22-А) 

Рудь О.В. Травень 

69. Провести бесіди: «Психоемоційне 

здоров’я в умовах постійного стресу 

(ПК-31-А)   

Тараненко О.В. Протягом року 

Професійне виховання 

1. Лекція-практикум: «Кодекс 

академічної доброчесності» ( ПК-33-

А), (ПК-11-А) 

Комаренко Є.А., 

Чижевська А.О. 

Вересень 

Грудень 

2. Провести інтелектуальну гру : 

«Освіта для всіх?» (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Вересень 

3. Провести рольову гру : «Зв’язки  

співпраці» (ПК-13-А), (ПК-32-А) 

Петренко Ю.В.,  

Покровська А.О. 

Вересень 

4. Взяти участь у заходах присвячених 

Дню юриста 

Директор коледжу, 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи, 

викладачі циклових 

комісій, здобувачі 

освіти 

Жовтень 

5. Провести дискусію, присвячену 

свободі думки та інформації: «На 

сходинках» (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Жовтень 

6. Провести кураторську годину до 

Європейського дня боротьби з 

торгівлею людьми: «Торгівля 

людьми ближче, ніж може 

здаватися» (ПК-15-А) 

Черненко С.І. Жовтень 

7. Провести дискусію : « Чи 

обмежувати свободу слова?» (ПК-

13-А) 

Петренко Ю.В. Жовтень 

8. Провести дискусію до Всесвітнього 

дня проти смертної кари : «Коли 

настане завтра» (ПК-32-А), «За і 

проти» ПК-13-А) 

Покровська А.О., 

Петренко Ю.В. 

Жовтень 

9. Взяти участь у Всеукраїнському 

диктанті національної єдності 

Класні керівники  

академічних груп, 

студенти 

Листопад 

10. Провести гру :«Електростанція» до 

дня підписання ЄКПЛ (ПК-32-А) 

Покровська А.О. Листопад 

     11. Залучення студентів до участі у Класні керівники Грудень 



наукових конференціях. Проводити 

зустрічі з відомими юристами, 

адвокатами 

академічних  груп 

     12. Прийняти участь у Тижні права (ПК-

25-А), (ПК-24-А) 

Харченко А.В., 

Пащенко О.В. 

Грудень 

13. Організувати виховну гру: «Обмін 

досвідом студента коледжу» (ПК-22-

А) 

Рудь О.В. 1 семестр 

14. Провести кураторську годину до 

Міжнародного дня захисту прав 

людини: «Я маю право» (ПК-15), 

(ПК-25-А), (ПК-24-А) 

Черненко С.І., 

Харченко А.В., 

Пащенко О.В. 

Грудень 

15. Провести кураторську годину « Як 

зберегти навики комунікативності 

без контакту…» (взаємовідносини, 

толерантність і терпимість) (ПК-22-

А) 

Рудь О.В. Грудень 

16. Провести кураторську годину:            

« Розпізнай добро і зло» (ПК-15) 

Черненко С.І. Лютий 

17. Провести кураторську годину: 

«Інформаційна безпека українця» 

(ПК-15) 

Черненко С.І. Березень 

18. Провести тренінг: «Написання 

резюме англійською мовою» (ПК-

11-А) 

Чижевська А.О. Березень 

19. Провести лекторій-практикум  на 

тему : «Академічна доброчесніть в 

студентському вимірі» ( ПК-12-А) 

Худолій Т.І. Березень 

20. Створити карту успіху (ПК-31-А) Тараненко О.В. Березень 

21. Провести лекцію : «Мотивація-

запорука успішного життя» 

Тараненко О.В. Березень 

22. Провести годину спілкування до Дня 

Європи: «Всі рівні – всі різні» (ПК-

21-А) 

Шеховцова О.І. Травень 

23. Провести тестування «Пріоритети в 

житті» «Ким бути? Яким бути? (ПК-

22-А) 

Рудь О.В. ІІ семестр 

 

 

Заступник директора       Алла ДИКАНЬ 


