
 



Основні напрямки роботи педколективу Рівненського коледжу економіки та бізнесу 

 

При проведенні навчально-виховної роботи керуватися Конституцією України, Законом України 

«Про вищу освіту»; Державною національною програмою «Освіта» (Україна XXI ст.); Національною 

програмою патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку 

духовності та зміцнення моральних засад суспільства; Наказом Міністерства освіти України від 

10.04.1996 р. № 111 «Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні»; Рішенням колегії Міносвіти 

від 28.021996 р. № 2/4-8 «Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти»; Указом 

Президента України від 15.03.02 р. № 258 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення 

моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя», «Концепцією громадянського 

виховання особистості в умовах розвитку української державності.» 

Метою виховної роботи педколективу є: 

- набуття студентами соціального досвіду; 

- успадкування духовних надбань українського народу; 

- формування високої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної 

культури; 

- розвиток творчих здібностей студентів, забезпечення умов для їх самореалізації; 

- здійснення основ фізичного виховання – повноцінної реалізації фізичного розвитку особистості. 
 



Розділи плану 

 

1. Організаційна робота. 

2. Національно-патріотичне виховання. 

3. Трудове, професійне, економічне виховання. 

4. Морально-правове виховання. 

5. Естетичне, етичне, екологічне виховання. 

6. Фізичне та санітарно-гігієнічне виховання. 

7. Сімейно-родинне виховання. 



 

№ п/п Назва заходів Термін виконання 
Відповідальний за 

виконання 
Примітка 

1 2 3 4 5 

 

І. Організаційна робота. 

Спрямувати роботу на розвиток студентського самоврядування, адаптацію 

студентів нового прийому, забезпечення тісної взаємодії „коледж – сімя” 

  

 

1.01 

Провести бесіди в групах нового набору на теми: 

- Наш коледж. Історія та традиції. 

- Основні обовязки та права студентів коледжу. 

- Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку. 

- Наша бібліотека. Бібліотеки міста. 

05.09.18 

Куратори навчальних груп 

нового набору, вихователі 

гуртожитку, бібліотекарі 

 

1.02 Забезпечити організоване поселення студентів в гуртожитку 28-29.08.18 

Опанасик А.В. 

Кафтанатік Л.Г. 

Куратори груп 

Студентська рада 

 

1.03 Провести екскурсії „Наше місто” вересень 
Студентська рада 

Колодич Ю.М. 

 

1.04 Провести екскурсії  вересень Куратори груп нового набору  

1.05 Екскурсія в етносвітлицю гуртожитку 
Протягом 

навчального року 

Куратори груп 

Мельниченко С.А. 

 

1.06 

Провести збори „Організація життя та діяльності групи в новому 

навчальному році”: 

- проведення звітно-виборних зборів у групах (2-4 курси); 

- розподіл доручень і вибори активу групи (І курс). 

12.09.18 Куратори груп 

 

1.07 Проводити збори груп по результатах навчання та відвідування занять. 
Протягом 

навчального року 
Куратори груп 

 

1 2 3 4 5 

1.08 
Звіт про роботу активу груп на засіданнях студентської ради, старостату, 

адміністрації. 
Згідно графіку 

Зав.відділеннями 

Скора О.М. 

Кирилюк М.Г. 

 

1.09 Проводити збори мешканців гуртожитку 
Згідно плану роботи 

вихователів 
Вихователі гуртожитку 

 

1.10 Участь у роботі звітно-виборної профспілкової організації (конференція) 19.09.18 Мельниченко С.А.  

1.11 Залучення до вступу у студентську профспілкову організацію (збори) 19.09.18 Мельниченко С.А.  

1.12 Участь у роботі звітно-виборних зборів студентського самоврядування. 03.10.18 Опанасик А.В.  

1.13 
Сприяти створенню і надавати допомогу органам студентського 

самоврядування 

Протягом 

навчального року 
Опанасик А.В. 

 

1.14 Проводити навчання студентського активу Раз в місяць 

Опанасик А.В. 

Скора О.М. 

Кирилюк М.Г. 

 



1.15 
Провести збори зі студентами груп нового набору по питанню адаптації їх 

до умов навчання у коледжі 
17.10.18 

Зав. відділеннями: 

Кирилюк М.Г. 

Скора О.М. 

Студентська рада 

 

1.16 Провести на відділеннях вечори: „Приймаємо в студентську родину” 16.10.18 Куратори груп  

1.17 Забезпечити організацію чергування в гуртожитку і коледжі 

Згідно графіку 

Жовтень 

 

Куратори груп 

Вихователі гуртожитку 

Зав.відділеннями 

 

1 2 3 4 5 

1.18 Раз в семестр проводити батьківські збори в групах по відділеннях Згідно плану 
Куратори груп 

Зав.відділеннями 

 

1.19 
Забезпечити інформування батьків з питань успішності і відвідування 

студентами занять 
Систематично Куратори груп 

 

1.20 
Проводити рейди-перевірки житлово-побутових умов проживання в 

гуртожитку 

Раз в місяць 

(2 тиждень місяця) 

Опанасик А.В. 

Комендант, вихователі 

гуртожитку 

Куратори груп 

Студентська рада 

 

1.21 Чергування в гуртожитку Згідно графіка Куратори груп  

     

 

ІІ. Національно-патріотичне виховання 

Формувати риси громадянина – національну свідомість і людську гідність, 

глибоке розуміння громадського обовязку, готовності стати на захист 

Батьківщини. 

  

 

2.01 Підготувати і провести урочисту лінійку до „Дня знань” і перший урок „” 02.09.2018 

Павлюк В.В. 

Власова М.В. 

Данілов В.В. 

 

2.02 
Проводити відзначення визначних дат країни, державних і професійних 

свят. 

Протягом 

навчального року 

Опанасик А.В. 

Голови ц/к 

Куратори груп 

Бібліотека 

 

2.03 Провести зустріч з представниками обласної державної адміністрації Згідно плану Опанасик А.В.  

2.04 
Провести анкетування для виявлення соціальної зрілості студентів і 

ступеня їх громадської активності 
вересень 

Куратори навчальних груп, 

психолог 

 

2.05 Провести зустріч з лідерами молодіжних громадських організацій березень 
Адміністрація коледжу 

Студентська рада 

 

1 2 3 4 5 

2.06 Спільно з бібліотеками міста проводити тематичні виховні години 
Згідно плану роботи 

кураторів груп 

Куратори груп 

Бібліотека коледжу 

Гаврилюк А.О. 

 



2.07 

В групах провести тематичні виховні години на теми: 

- „Є така держава – Україна”; 

- „Ми – українці”; 

- „На цвинтарі розстріляних ілюзій” (присв. В.Симоненку); 

- „Дай Україно гордого духу” (присв. В.Стусу); 

- „День соборності України”; 

- „Над берегами вічної краси” (присв. творчості Ліни Костенко); 

- „А ми тую стрілецькую славу збережемо”; 

- „Без верби і калини нема України”; 

- „Національні герої – земляки у боротьбі за волю України” (АТО…) 

Згідно плану роботи 

груп 

Куратори груп 

Бібліотекарі РКЕБ 

Юнацька бібліотека 

Артемюк В.П. 

Гаврилюк А.О. 

 

2.08 Спільно з „Просвітою” проводити тематичні виховні заходи 1 раз на місяць Опанасик А.В.  

2.09 

До річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників 

провести: 

- зустріч із ветеранами війни; 

- покладання квітів до Меморіалу на Дубенському кладовищі 

Згідно плану 
Куратори навчальних груп 

Гаврилюк А.О. 

 

2.10 

 

Тематичне інформування: Аналіз найважливіших подій внутрішнього і 

міжнародного життя. 

Згідно графіку 

 

Викладачі суспільних 

дисциплін 

 

2.11 
Провести студентську конференцію до річниці створення проголошення 

акту злуки УНР та ЗУНР. 
Жовтень 

Печенюк С.М. 

Артемюк В.П. 

 

1 2 3 4 5 

2.12 
Вивчати та пропагувати український етикет, народні традиції, національне 

ремесло 

Гурток „Студентська 

світлиця” 
Артемюк В.П. 

 

2.13 
Здійснювати тематичні інформування студентів з актуальних проблем 

сьогодення 
Згідно плану 

Гаврилюк О.А. 

Голови ц/к 

Студентська рада 

 

2.14 Літературно-музичний вечір за творчістю Т.Г.Шевченка Березень Вербило Т.В. 
 

2.15 Вечір памяті жертв голодомору 1932-1933 р.р. листопад Артемюк В.П.  

2.16 Тематична книжкова виставка „Голодомор 1932-33р.р.” Листопад 
Бібліотека 

Хома Є.С. 

 

2.17 До Дня визволення м.Рівне від німецько-фашистських загарбників Лютий Самсон Л.С.  

2.18 Провести тематичний вечір „День пам'яті і примирення” Травень Гаврилюк А.О. Печенюк С.М.  

2.19 
Тематичні заходи національно-патріотичного виховання, регламентовані 

МОН України, управлінням освіти і науки Рівненської ОДА 
  

 

 
ІІІ. Трудове, професійне, економічне виховання 

Формувати творчу, працелюбну особистість, умілого господаря, 

підготовленого до життя в умовах ринку. 

  

 

3.01 
Забезпечити якісне прибирання закріплених аудиторій та території 

коледжу 
Систематично 

Зав.відділеннями, куратори, 

комендант коледжу 

 

3.02 
Провести тестування студентів першого курсу з метою вивчення їх 

професійного спрямування 
вересень 

Куратори груп нового набору, 

психолог 

 



3.03 Провести бесіди: „Який спеціаліст потрібен сьогодні Україні” 17.10.19 
Куратори груп 

ІІ-ІІІ курсів 

 

1 2 3 4 5 

3.04 
Організувати зустріч з провідними спеціалістами, колишніми 

випускниками коледжу, діловими людьми міста. 
Протягом року 

Завідувач з практичного 

навчання 

 

3.05 
Проведення благодійного заходу в рівненському обласному навчально-

реабілітаційному центрі спільно з телеканалом Сфера-ТБ 
17.10.19 

Артемюк О.А. 

Багнюк А.В. 

Студентська рада 

 

3.06 
Організувати в гуртожитку змагання „Краща кімната, краща секція 

гуртожитку” 
Протягом року 

Студ. профспілка 

Мельниченко С.А. 

Студентська рада гуртожитку 

 

3.07 Провести тижні циклових комісій 
Згідно плану роботи 

циклових комісій 
Голови циклових комісій 

 

3.08 
Системно проводити виховні години у гуртожитку під час проведення 

тижнів циклу 

Згідно плану роботи 

циклових комісій 

Викладачі 

циклових комісій 

 

3.09 Провести зустрічі з ветеранами праці – колишніми працівниками коледжу Травень Голови циклових комісій  

 

ІV. Морально-правове виховання 

Виховувати повагу до законів і норм співжиття у своєму колективі, 

суспільстві, формувати розуміння загальнолюдської моралі, оволодівати 

народною мораллю, етикою; розвивати негативне відношення до 

аморальних явищ 

  

 

4.01 
Провести анкетування для виявлення рівня моральної вихованості 

студентів 
вересень 

Куратори груп, 

психолог 

 

4.02 
Провести соціометричні дослідження по визначенню відношення 

студентської молоді до наркоманії і пияцтва 
вересень 

Куратори груп, 

психолог 

 

4.02 
Проведення комплексу виховних заходів спільно з громадської організації 

«Батьківський захист» з метою формування моралі в особистості 
Згідно графіку 

Гаврилюк А.О. 

Павлюк В.В. 

 

1 2 3 4 5 

4.03 

В навчальних групах провести бесіди, дискусії, рольові ігри: 

- В пошуках власного Я. 

- Чому я такий? 

- Неформали – хто вони? 

- Чи можна змінити характер? 

- „Хочу” і „потрібно” – як добитись гармонії? 

Згідно планів Куратори навчальних груп 

 

4.04 Провести виховні заходи з метою виявлення та запобігання булінгу Листопад Класні керівники  

4.05 Зустріч з працівниками поліції  Данілов В.В.  

4.06 
Продовжувати роботу „Милосердя” по наданню допомоги ветеранам війни, 

інвалідам, учасникам АТО 
Систематично 

Мельниченко С.А. 

Крижов В.В. 

Студ.рада РКЕБ 

 

4.07 Провести щорічну акцію „Дітям-сиротам”. Відвідати дитячий будинок Грудень Викладачі коледжу  

4.08 
Проводити зустрічі з лікарями наркодиспансеру, працівниками 

правоохоронних органів 
Згідно плану 

Куратори груп 

Данілов В.В. 

 



4.09 
Доводити до відома студентів накази дирекції коледжу про порушення 

дисципліни студентами 
Систематично Куратори навчальних груп 

 

4.10 
Заслуховувати на засіданнях студентської Ради питання про стан 

дисципліни в навчальних групах 
Згідно плану роботи 

Мельниченко С.А. 

Студентська рада 

 

4.11 
Здійснювати контроль за відвідуванням студентами занять, аналізувати 

причини пропусків на засіданні Ради по профілактиці правопорушень 
Систематично 

Куратори груп, ц/к 

Опанасик А.В. 

Скора О.М. 

Кирилюк М.Г. 

Студентська рада 

 

4.12 
Організувати шефство над будинком - інтернатом 

 
Систематично 

Куратори навчальних груп 

Студентська рада 

 

1 2 3 4 5 

 

V. Естетичне, етичне, екологічне виховання 

Виховувати в студентів етичну культуру ,естетичні смаки, створити умови 

для розвитку здібностей і таланту студентів, формувати дбайливе 

ставлення до навколишнього середовища 

  

 

5.01 Підготувати та провести „Вечір знайомства” у гуртожитку жовтень 

Гаврилюк А.О. 

Вихователі гуртожитку 

Студентська рада гуртожитку 

 

5.02 
Підготувати та провести культпоходи в органний зал, драмтеатр, 

фотовиставки, кінотеатр, палац культури 
Протягом року 

Куратори навчальних груп, 

Гаврилюк А.О. 

 

5.03 

Провести цикл бесід на теми культури поведінки: 

- Культура спілкування; 

- Ми зустрічаємо гостей; 

- Як вести себе в гостях; 

- Мода і молодь. 

Згідно планів роботи Куратори навчальних груп 

 

5.04 Організувати роботу гуртків художньої самодіяльності Протягом року Шапірко В.М.  

5.05 Провести конкурс художньої самодіяльності „Алло, ми шукаємо таланти” 26.09.19 
Куратори перших курсів 

Студентська рада 

Шпортько Л.В. 

Багнюк А.В. 

5.06 
Провести конкурс команд КВК. Підготувати команду КВК до міського 

конкурсу 
Квітень 

Опанасик А.В 

Студентська рада. 

 

5.07 
Організувати конкурс на краще читання поем Шевченка Т.Г. «Думи мої 

думи…» 
Травень Вербило Т.В. 

 

5.08 
Урізноманітнювати форми роботи по організації та проведенню дозвілля 

студентів 
Систематично 

Куратори груп 

Гаврилюк А.О. 

Студентська рада 

 

5.09 Вечір, присвячений „Дню вчителя” жовтень 
Шапілова К.В. 

Кулеша І.М. 

 

5.10 
Провести вечір відпочинку до Дня студента 

 
листопад 

Опанасик А.В. 

Викладачі коледжу 

Студентська рада 

 

5.11 Проведення зустрічей з успішними жителями міста Протягом року Опанасик А.В.  



5.12 Участь у благодійних акціях  

Опанасик А.В. 

Куратори груп 

Студентська рада 

 

5.13 Новорічний вогник грудень Печенюк С.М.  

1 2 3 4 5 

5.12 День закоханих лютий Федорчук Р.Ю.  

5.13 День гумору квітень Студ.рада  

5.14 День молоді червень 
Мельниченко С.А. 

Студентська рада 

 

5.15 Випускний вечір 
лютий 

червень 

Опанасик А.В. 

Гусевик С.О. 

Скора О.М. 

Кирилюк М.Г. 

 

5.16 
Організувати вечори-знайомства із студентами медичного, 

автотранспортного, аграрного, кооперативного навчальних закладів 
Протягом року 

Опанасик А.В. 

Студентська рада 

 

5.17 Взяти участь в акціях по збереженню навколишнього довкілля Протягом року Куратори груп  

5.18 Відкрита тематична виховна година „Свято осені” жовтень 
Циклова комісія 

технологічних дисциплін 

 

     

 
VІ. Фізичне та санітарно-гігієнічне виховання 

Утверджувати здоровий спосіб життя, формувати фізичні здібності 

особистості, розвивати навики особистої гігієни. 

  

 

6.01 Організувати роботу спортивних секцій вересень 
Викладачі фізичного 

виховання 

 

6.02 
Взяти участь в огляді-конкурсі на кращу організацію спортивно-масової 

роботи 
жовтень Викладачі фізвиховання 

 

6.03 Провести цикл бесід в гуртожитку про шкідливість куріння Згідно плану Вихователі гуртожитку  

6.04 

Організувати диспансеризацію студентів. Постійно проводити лікарсько-

профілактичний контроль за станом здоровя, фізичною підготовкою 

студентів 

Згідно графіка Логвись Н.О. 

 

1 2 3 4 5 

6.05 Провести „День здоровя” травень 
Крижов В.В. 

Студентська рада 

 

6.06 Провести акцію „День без тютюну” травень 

Логвись Н.О. 

Керівники фізичного 

виховання 

 

6.07 Організувати змагання між відділеннями з різних видів спорту Згідно плану Керівник фізвиховання  

6.08 
Залучати до читання лекцій студентам працівників обласного центру 

„Здоровя” 
Протягом навч. року Опанасик А.В. 

 

6.09 Провести цикл бесід про санітарно-гігієнічні норми догляду за тілом Згідно планів Куратори груп  



 
 


