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І. Головна мета та завдання виховної роботи
Стратегічною метою виховної роботи в Чемеровецькому медичному
фахового коледжі є формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціальноактивної особистості, здатної до самовдосконалення, виховання в неї високої
духовності, патріотизму, почуття відповідальності, гуманістичних принципів та
ідеалів.
Основними завданнями виховної роботи є:
- підготовка національно свідомої інтелігенції, примноження її культурного
потенціалу, формування високої загальної, політичної, правової, естетичної,
екологічної культури;
- формування почуття патріотизму, національної свідомості та ідентичності,
чіткої громадянської позиції; готовності захищати ідеали свободи та
незалежності, територіальну цілісність Вітчизни;
- підготовка студентської молоді до служби у Збройних Силах України;
виховання на кращих зразках подвигу героїв Революції Гідності та
учасників ООС на Сході країни;
- утвердження у свідомості молоді високих моральних цінностей,
притаманних українському народу;
- створення умов для вільного розвитку особистості, залучення до науководослідницької, художньо-естетичної творчості;
- розвиток студентського самоуправління, формування громадянської
активності, залучення молоді до участі в процесі державотворення;
- формування правосвідомості студентської молоді з метою усвідомлення
взаємозв’язку індивідуальної свободи та прав людини із громадськими
обов’язками;
- пропаганда здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок;
- формування високих особистісних моральних якостей медпрацівника,
прищеплення гуманістичних принципів та ідеалів;
- культивування кращих національних сімейно-родинних звичаїв і традицій,
підвищення сексуальної культури молоді.
Концептуальні засади виховної роботи в коледжі визначають такі нормативні
документи: Закон України “Про освіту” (2017р.); Про фахову передвищу
освіту”(2019р.) Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття);
Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти; Укази
Президента України « Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей
та молоді на 2016 – 2020 роки» від 13.10.2015р, «Про заходи щодо поліпшення
національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Програма патріотичного
виховання дітей та учнівської молоді, Концепція національно-патріотичного
виховання молоді, Концепція громадянського виховання особистості в умовах
розвитку української державності, Концепція допризовної підготовки і військовопатріотичного виховання молоді, спільний План заходів з Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України та Міністерства оборони України з питань
військово-патріотичного виховання молоді (2013), методичні рекомендації МОіН
щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних
закладах (2015р), лист МОіН України «Про деякі питання щодо організації

виховного процесу у 2021-2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської
молоді ціннісних життєвих навичок»
Термін
Відповідальний
виконання
3
4
ІІ. Організаційно-педагогічне забезпечення виховної роботи

№
п/п

Зміст роботи, тематика заходів

1

2

1.

Розробити і затвердити плани роботи:
- методичного об’єднання кураторів груп;
- кураторів академгруп;
- ради з пропаганди правових знань та
профілактики правопорушень;
- ради студентського самоврядування;
- виховної роботи в гуртожитку;
- роботи бібліотеки;
- роботи студентського клубу в
гуртожитку «Ровесник»;
- роботи волонтерського загону
«Милосердя»;
- адаптації студентів нового набору;
- спортивного клубу «Медик»;
- гуртків аматорського мистецтва;
- практичного психолога коледжу.

2.

3.

4.

Скласти і затвердити:
- графік звітно-виборчих зборів
студентського самоврядування всіх
рівнів;
- графік чергування викладачів у
гуртожитку;
- план-графік проведення відкритих
виховних заходів;
-план-графік проведення
загальноколеджних виховних заходів.
Спільно із студентським профкомом
коледжу організувати та провести:
- поселення студентів у гуртожиток;
- проведення поточного ремонту кімнат
гуртожитку;
- медичний огляд студентів коледжу.
Провести День знань та урочисту посвяту
першокурсників у студенти.

Вересень

Уланівська А.В.

-//-

-//-

-//-

Уланівська А.В.
вихователі,
зав.бібліотекою,
керівники
клубів та
гуртків, практ.
психолог

-//-

Уланівська А.В.

Серпеньвересень

Уланівська А.В.
Гаєвський А.О.
куратори груп

Вересень

-//-

5.

Спільно із студентським профспілковим
комітетом коледжу провести конкурси:
- «Краща академгрупа»;
- «Краща кімната гуртожитку».

6.

Спільно із завідувачами відділень
Вересень
спланувати роботу старостату. Взяти участь
у підборі старост академгруп нового
набору.

-//-

7.

Проводити спільні засідання студради
коледжу та студради гуртожитку.

Уланівська
А.В., вихователі
гуртожитку,
Гаєвський А.О.

8.

Організувати інформаційне наповнення
розділу «Виховна робота» на сайті коледжу Впродовж року

Уланівська А.В.

Провести День відкритих дверей для
старшокласників району та області.

Уланівська А.В.

9.

10.

11.

12.

13.

Впродовж року

Впродовж року

Березень,
квітень

Підготувати доповіді на батьківські збори
Впродовж року
по відділеннях та в академгрупах:
- «Одвічна проблема поколінь »;
- «Наркотики і молодіжне середовище»;
- «Профілактика булінгу. Відповідальність».
Розробити програму психологопедагогічних досліджень студентських
колективів академгруп, спостереження за
студентами із «груп ризику», психологопедагогічні рекомендації для роботи із
батьками.
Спільно із профспілковим комітетом
коледжу провести обстеження житловопобутових умов проживання студентів на
квартирах.
Підготувати та провести урочистості з
нагоди вручення дипломів випускникам
відділень «Сестринська справа» та
«Лікувальна справа».

Уланівська
А.В.,
Дикунець А.В.,

Дикунець А.В.,

Вересеньжовтень

Практичний
психолог

-//-

Дикунець А.В.,
Гаєвський А.О.

Червень

ІІ. Розвиток студентського самоврядування

Уланівська А.В.
Дикунець А.В.

1.

Провести звітно-виборні збори
студентського самоврядування всіх рівнів.

Жовтень

Уланівська А.В.

2.

Спланувати навчання студентського активу
академгруп.

Вересень

-//-

3.

Ознайомити студентів перших курсів із
системою студентського самоврядування в
коледжі.

-//-

Уланівська А.В.
голова
студ.ради
коледжу

4.

Скласти та затвердити план роботи
студентської ради коледжу.

-//-

Проводити групові та загальноколеджні
збори студентів з питань успішності та
дисципліни.

Впродовж року

5.

-//-

6.

Забезпечити участь членів студради та
-//старостату у засіданнях педагогічної ради та
стипендіальної комісії.

7.

Проводити зустрічі студентської молоді із
представниками центру соціальних служб
для дітей, сім′ї та молоді, ювенальної
превенції.

8.

Провести День самоврядування
«Коледжний день навпаки» до
Міжнародного дня студента.

9.

Організувати контроль за відвідуванням
занять студентами та за чергуванням
студентів груп у навчальному корпусі
коледжу. Регулярно відвідувати
гуртожиток з метою санітарнопрофілактичної роботи.

-//-

-//-

-//-

-//-

Листопад

Уланівська А.В.
Члени
студ.ради
коледжу

-//-

-//-

Задорожний
Р.В.
Уланівська А.В.

10.

Організувати діяльність волонтерського
загону «Милосердя».

11.

Залучати студентів до роботи в
студентських клубах, гуртках та спортивних
секціях.

Керівники
гуртків, секцій

12.

Систематично оновлювати стінгазету ради
студентського самоврядування

Студрада
коледжу

«Gaudeamus».

ІІІ. Основні напрями національно-громадянського виховання студентів
4.1. Загальноколеджні заходи
1.

День знань. Перша лекція на тему «»

2.

Урочистості з нагоди посвяти
першокурсників в студенти Чемеровецького
медичного фахового коледжу «Ми –
студенти ЧМФК!»

3.

Флешмоб та спортивні змагання серед
студентів коледжу «Ми за здоровий спосіб
життя» до Міжнародного дня студентського
спорту.

Вересень

-//-

Вересень

Куратори груп
Уланівська А.В.
Куратори груп
нового набору
Гук В.П.
Викладачі фіз.
виховання

4.

Виставка квіткових композицій «Ми - за
мир в Україні!» до Міжнародного дня миру.

Вересень

Уланівська А.В.
Куратори груп

5.

Урочисте відзначення Дня працівників
освіти «Свято мудрості, знань і добра!»

Жовтень

Уланівська А.В.
Куратори
випускних груп

6.

Спортивно- історичне свято «Козацькі ігри»
до Дня Українського козацтва та Дня
захисника України

Жовтень

Уланівська А.В.,
Гук В.П.

Листопад

Уланівська А.В.
Студрада коледжу

7.

Урочистості з нагоди Міжнародного дня
студента

8.

Конкурсна програма «Талант – шоу 2021»
між студентами І-ІІ курсу.

-//-

-//-

9.

День самоврядування «Коледжний день
навпаки»

-//-

-//-

10.

Виховний захід в гуртожитку «Андріївські
вечорниці на сучасний лад»

Грудень

Вихователі
гуртожитку

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Благодійна акція до Дня святого Миколая та
Міжнародного дня волонтерів «Добром
примножимо добро»
Оформлення фотозони та розважальна гра
“Хто зверху? Хлопці проти дівчат!” до Дня
святого Валентина
Спортивно – розважальний конкурс між
дівчатами І курсу присвячений
Міжнародному жіночому дню «Нумо,
дівчата!»
Благодійний ярмарок "Великодній кошик"
та випуск вітальних стіннівок та виставка
писанок та крашанок з нагоди святкування
Хрестового Воскресіння.
Танцювальний флешмоб «Моя сорочка
вишиванка».
Оформлення фотозони «Барвиста
вишиванка» до Всеукраїнського дня
вишиванки.

17.

Святкова програма до Дня медичної сестри
«Янголам в білих халатах присвячується…»

18.

Вечір зустрічі випускників ювілейних років
«А роки летять…»

19.

20.

Грудень

Лютий

Березень

Квітень

Уланівська А.В.
Гаєвський А.О.

Травень

Уланівська А.В.
Гаєвський А.О.
Студрада коледжу

Кузняк О.В.
Травень
Уланівська А.В.
Гаєвський А.О.
Травень

Урочистості з нагоди вручення дипломів
випускникам відділення
“Лікувальна
справа” та “Сестринська справа”.

Червень

Основні завдання:
- формування національної свідомості та
патріотичних почуттів;
- вивчення героїчних сторінок вітчизняної
історії, формування почуття поваги та
гордості за кращих представників

Уланівська А.В.
Студрада коледжу

Викладачі фіз.
виховання

Благодійна акція серед студентів та
викладачів коледжу по збору донорської
крові «Допомогти може кожен»

4.2.Національно-патріотичне
виховання

Куратори груп,
волонтерський
загін

Задоржний Р.В.

Червень

Уланівська А.В.
Задорожна В.М.
Дикунець А.В.

українства; героїв Революції Гідності та
воїнів АТО;
- створення умов для формування
активної громадянської позиції молоді;
- формування готовності захищати
Вітчизну, її територіальну цілісність та
суверенітет.
1.

2.

Провести години національного виховання
в академгрупах:
- «Революція Гідності - пам’ятаємо, не
забудемо, розповімо!»;
- «Соборна, вільна, незалежна мати
Україна – одна на всіх, як оберіг»;
- «Державні символи України»;
«Європейський вибір України»;
- «Є такий обов′язок – захищати Вітчизну»
«Герої АТО – подоляни».
Провести цикл інформаційних годин,
виставок літератури, читацьких
конференцій:
- до Дня народження Василя
Олександровича Сухомлинського;
- до 150р. від дня народження Василя
Стефаника
до 155-ї річниці від дня народження М.М.
Коцюбинського;
- до 155-ї річниці від дня народження
Михайла Сергійовича Грушевського;
- до 90-річчя від дня народження Григора
Тютюнника;
- до 8-ї річниці пам’яті героїв Небесної
сотні.

Куратори груп

Впродовж
року

Гуцол О.М.

-//Куратори груп

-//-

3.
Провести години патріотичного виховання:
- «Герої не вмирають»;
- «В історію візьми нас, Батьківщино»;
- «Збройні сили України: історія і
сьогодення»;
- «Крути – українська трагедія і слава».
4.

Провести в академгрупах цикл зустрічей і
бесід з учасниками АТО та волонтерами
«Герої АТО : в ім′я майбутнього кожного з
нас»; з воїнами –афганцями «Афганістан –

-//-

Куратори груп

Впродовж
року

Куратори груп

мій біль, моя пекуча пам'ять».
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Провести відеожурнали та перегляд
фільмів:
- «Зима, що нас змінила» (історія Революції
Гідності)
- «Відкриваючи Україну. Сумна історія»
(до Дня пам’яті жертв голодомору);
- «Крути 1918» (до Дня пам’яті Героїв
Крут);
- «Чорнобиль» (до Дня Чорнобильської
трагедії).
Провести бібліотечний уік-енд «У тиші
храму, де живуть слова» до Всеукраїнського
дня бібліотек.
Провести історико-спортивне свято
«Козацькі ігри», присвячене Дню
українського козацтва та Дню Захисника
Вітчизни.
Спільно із бібліотекою організувати
книжкові виставки до знаменних і
пам’ятних дат української історії та
культури (згідно з календарем знаменних
дат).
Організувати тематичні екскурсії:
- «Львів – культурна столиця України»;
- «Кам’янець-Подільський: жива легенда
України»;
- «Карпатськими стежками» (м.Яремче);
- «Сонети Софіївського парку» (м.Умань)
- «На Батьківщину М.Пирогова»
(м.Вінниця).
Провести години народознавства:
- «Великдень – найбільше християнське
свято»;
- «Традиційний одяг українців»;
- «Традиційні свята та обряди українців».
Провести турнір серед студентів коледжу зі
стрільби з пневматичної гвинтівки до Дня
захисника Вітчизни

-//Гуцол О.М.
Куратори І курсу
Впродовж
року

Вересень

Гуцол О.М.

Жовтень

Гук В.П.
Уланівська А.В.

Впродовж
року

Куратори груп
Гуцол О.М.

Впродовж
року

Гаєвський А.О.

-//-

Уланівська А.В.
Куратори груп

Грудень

Безверхній М.І.

12.

Провести патріотичну акцію та виставку
квіткових композицій до Міжнародного
дня миру «Ми за мир в Україні!»

13.

До Дня пам’яті жертв Голодомору в
Україні:
- провести годину - реквієм «Не згасне в
серці пам’яті свіча»;
- взяти участь у загальноукраїнській акції
«Засвіти свічку»;
- провести студентську науково-теоретичну
конференцію «Уроки Голодомору й сучасна
Україна»;
- організувати книжкову виставку в
читальній залі коледжу «Голод 33-го – біль
душі і пам’ять серця»

14.

Взяти участь благодійній акції до Дня
святого Миколая та Міжнародного дня
волонтерів «Добром примножимо добро»

15.

До Дня Соборності України:
-провести читацьку конференцію «Одна
єдина – Соборна Україна»;
- відеожурнал «Соборна Україна: від ідеї
до життя»;
- організувати перегляд документального
фільму "Символи нашої волі";
-оформити тематичний стенд в бібліотеці
коледжу «Вона- наш вибір, наша мрія –
соборна, вільна Україна»

16.

17.

До Дня пам’яті жертв Голокосту:
- провести лекцію-дискусію «Голокост:
злочин проти людства»;
- організувати перегляд та обговорення
відеофільму про трагічні події в роки
Другої світової війни, концтабори та масове
знищення людей «Голокост 1939-1945рр.»
До Дня пам’яті героїв Крут:
- провести круглий стіл «Причини та
наслідки трагедії під Крутами»;
- організувати перегляд фільму «Крути
1918» з подальшим обговоренням на

Вересень

Куратори груп

Листопад

Глошанчук А.А.

ЦК гуманітарних
та соціальноекономічних
дисциплін
Грудень

Волонтерський
загін

Гуцол О.М.
Січень
Куратори груп
Вихователі
гуртожитку
Гуцол О.М.

Січень

Куратори груп
Вихователі
гуртожитку

Куратори груп
Січень
Вихователі
гуртожитку

годинах куратора;
-ілюстративно-документальна хроніка в
бібліотеці коледжу «Невмирущі Крути»
18.

19.

До Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав
- вечір-зустріч з ветеранами афганської
війни " Час і досі не загоїв рану – цей
одвічний біль Афганістану"
До Дня Героїв Небесної Сотні:
- провести годину патріотичного виховання
«Небесна сотня у наших серцях»;
- організувати перегляд тематичних фільмів
«Майдан. Хроніка подій», «Двадцять
свідчень про перший день протистоянь на
Майдані»;
-виставка стіннівок, плакатів «Герої не
вмирають…» ;
-виставка в бібліотеці «Революція гідності відлік новітньої історії України!»

20.

Провести годину патріотичного виховання
"Свято зі сльозами на очах" Дня пам’яті та
примирення і Дня Перемоги

21.

Всеукраїнський день вишиванки
-година народознавства «Вишиванка −
український оберіг»;
- арт-година «Вишиванка − одвічний
предків талісман»;
- танцювальний флешмоб «Моя сорочка
вишиванка»;
-фотозона «Барвиста вишиванка»
Провести заочну подорож до Дня Європи
«Відкрий Європу для себе»

4.3. Морально-правове виховання
Основні завдання:
- формування правосвідомості молоді,
прищеплення поваги до Конституції та
законів України;
- підготовка студентів до самостійного
життя в умовах правової демократичної
держави;

Гуцол О.М.

Лютий
Гадзіна Н.В.

Берладін І.П.
Лютий
Куратори груп

Гуцол О.М.
Травень

Куратори груп

Травень

Студрада коледжу
Волонтерський
загін
Танцювальний
колктив «Феєрія»
Цнота Л.В.

- прищеплення і розвиток моральних
почуттів, глибокого усвідомлення
взаємозв’язку між ідеями індивідуальної
свободи, правами людини та її
громадянською відповідальністю.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

На годинах куратора ознайомити студентів
із Статутом коледжу, Правилами
внутрішнього розпорядку, правами та
обов’язками студентів, Кодексом
корпоративної культури коледжу,
Положенням щодо протидії булінгу в
ЧМФК.
Систематично проводити засідання ради з
пропаганди правових знань та профілактики
правопорушень (за окремим планом).
Провести години спілкування в
академгрупах:
- «Україна – на шляху до європейського
правового поля»
- «Конституція України про права та
обов’язки громадян»;
- «Моральні засади діяльності
медпрацівника».
Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу:
- провести відеолекторій «Профілактика та
подолання булінгу»;
-анкетування для педагогічних працівників
«Протидія булінгу в коледжі»;
-години спілкування «Булінг: міфи та
реальність», «Не допускай насилля над
ближнім»
Провести бесіди в академгрупах:
- «СНІД – це стосується усіх»;
- «Не будь собі ворогом»;
- «Рабство в ІІІ тисячолітті»;
- «Пити, палити чи жити»;
- «Все починається з першої чарки…»
Організувати та провести цикл зустрічей з
працівниками групи ювенальної превенції,
дільничими офіцерами поліції на теми:

Вересень
Куратори груп

Впродовж
року

Гадзіна Н.В.

Гадзіна Н.В.
Впродовж
року

Куратори груп

-//Куратори груп

Впродовж
року

Куратори груп

Впродовж
року

Уланівська А.В.
Куратори груп

- «Профілактика злочинності серед
неповнолітніх»;
- «Права дитини в сучасному світі»;
- «Правопорушення та відповідальність»;
- «Правила загальні – відповідальність
особиста».
7.

8.

Провести в академгрупах диспути:
- «У чому принада тютюнового диму?»;
- «Що ви розумієте під поняттям «честь
білого халату?»
- «Наркотики і молодь»;
- «Торгівля людьми – сучасний прояв
рабства»
Вести моніторинг стану правової свідомості
та правової культури студентів; вести
педагогічний супровід студентів, схильних
до проявів асоціальної поведінки.

-//Куратори груп

-//-

Впродовж
року

Взяти участь в благодійній акції в
Черчецький будинок – інтернат для людей
похилого віку та інвалідів до Міжнародного
дня людей похилого віку

Жовтень

Провести в академгрупах психолого-педагогічні дослідження з метою визначення
стану адаптації студентів-першокурсників,
виявлення „груп ризику”, покращення
психологічної атмосфери в колективі тощо.

Впродовж
року

11.

В академгрупах провести психологічні
тренінги:
-«Рух проти мови ненависті»;
- «Як досягти життєвого успіху»;
- «Стоп! Булінг!»;
- «Я і моя група»;
- «Вчимося приймати рішення».

Впродовж
року

12.

Провести лекцію-дискусію «Електронні
сигарети і кальян: міфи та реальність» до
Міжнародного дня відмови від
тютюнопаління

9.

10.

13.

Акція «16 днів проти насильства»:
-відеопрезентація «Насильству немає

Гадзіна Н.В.

Куратори IV
курсу

Практичний
психолог

Листопад
Гадзіна Н.В.

Листопад-

14.

15.

виправдання»;
- перегляд відеофільмів «Торгівля людьми –
сучасне рабство» та ін.
-тематичні стінгазети «Профілактика
насильства», «Ні – торгівлі людьми»,
«Толерантність врятує світ»;
- проекти «Толерантність у сучасному
житті»
Всесвітній день боротьби зі СНІДом:
-круглий стіл "СНІД - плата за безпечність";
-перегляд відеоматеріалів «ВІЛ та СНІД –
міфи та реальність», «СНІД – не вирок!»
- мотиваційний тренінг «Молодь за життя
без СНІДу»
Всеукраїнський тиждень права:
-правознавча вікторина «Немає прав без
обов’язків»;
- зустріч з працівниками ювенальної
превенції «Запитання – відповіді»;
- лекція - диспут « Закон обов’язковий для
всіх»;
- проекти «Право і закон»

1.

2.

День безпечного Інтернету:
- відеопрезентація «Кібербулінг або агресія
в інтернеті»;
- круглий стіл «Безпека спілкування в
інтернеті»;
- інформаційно-просвітницький захід «Як не
стати жертвою злочинців в соціальних
мережах»

грудень

Куратори груп

Грудень
Гордійчук Т.М.
Куратори груп

-//Гадзіна Н.В.

Лютий
Гаєвський А.О.

3.

4.4. Художньо-естетичне виховання
Основні завдання:
- формування духовної культури особистості, створення умов для повного розкритя творчого потенціалу молоді;
- прищеплення естетичних смаків та уподобань на основі вивчення кращих зразків національної та світової культури;
- формування інтересу до вивчення та відтворення традицій та звичаїв українського
народу.

Цнота Л.В.

-//-

Конкурсна програма до Міжнародного дня
студента « Талант- шоу 2021» між
студентами І та ІІ курсів.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Провести години спілкування у
академгрупах:
- «Музика у нашому житті»;
- «Культура зовнішності та одягу»;
- «Етика та естетика в роботі медичного
працівника»;
- «Книга в твоєму житті»;
- «Обереги рідної землі».
Провести диспути:
- «Мода у вашому житті»;
- «Дещо про імідж ділової жінки»;
- «Бути чи здаватись?»;
та літературні бесіди-читання в
академгрупах:
-«Велич поета – до кожного серця»;
- «Ліна Костенко в поезії і пісні»;
- «Василь Стус на тлі епохи»;
- «Невмируще слово Кобзаря»;
- «Я син народу, що вгору йде...І.Франко»
Години народознавства в академгрупах:
- «Хай для тебе доля квітне житом у
полі...»(хліб в укр.обрядовості)
- «...І на тім рушничкові»
- «Ой, не ріж косу»
- «Щедрий вечір»;
- «Ой, на Івана на Купала»;
- «Традиційне українське житло».
Година духовності та зустріч з священиком
УГКЦ Отцем Василем Демчишеним
«Любов до ближнього - джерело духовності
людини»
Міжнародний день рідної мови:
-година спілкування «21 лютого –
Міжнародний день рідної мови»;
-літературна виставка «Мелодійна, багата,
розмаїта»;
-літературно – музична композиція «Мова

Листопад
Куратори груп
Впродовж
року

Куратори груп

Впродовж
року
Куратори груп

Впродовж
року

Куратори груп

Січень
Куратори груп І
курсу
Лютий
Куратори груп

єднає всіх»

7.

Оформити фотозону та розважальна гра
«Хто зверху? Хлопці проти дівчат» до дня
святого Валентина

8.

Провести конкурс-огляд на краще естетичне
оформлення кімнат гуртожитку.

9.

10.

11.

12.

Спільно із працівниками Чемеровецької
центральної бібліотеки провести цикл
вечорів у музичній вітальні для академгруп
та організувати зустрічі із поетамиаматорами Подільського краю.
Продовжити роботу клубу «Ровесник»
(згідно окремого плану) в гуртожитку.

Лютий
Студрада коледжу
Березень
Вихователі
гуртожитку
Гаєвський А.О.
Впродовж
року

Впродовж
року

Провести бесіди про естетику зовнішнього
вигляду дівчини, культуру спілкування,
естетику житла тощо.
Провести запис першокурсників у гуртки
аматорського мистецтва (вокальний,
танцювальну студію).

Уланівська А.В.
Гуцол О.М.

Вихователі
гуртожитку
Куратори груп

Впродовж
року

Куратори груп
Керівники гуртків

4.5. Трудове виховання. Формування
любові до професії медика.
Основні завдання:
- формування культури і професійних
якостей сучасного медика;
- формування творчої, працелюбної особистості, здатної до самореалізації в умовах
ринкової економіки;
- прищеплення любові до обраної професії
та гуманістичних моральних норм і цінностей.
1.

2.

Провести конкурси «Кращий за професією» на випускних курсах відділень “Сестринська справа”, «Лікувальна справа».
Провести години спілкування в
академгрупах:
-«Твоє покликання»;

Квітень
Задорожний Р.В.
Впродовж
року

- «Обов’язок, совість і героїзм у професії
медика»;
- «Воїни світла. Медики на Майдані»
- «АТО. Товя професія – рятувати життя»
- «Українські медики в період
визвольних змагань»;
- «Теофіл Яновський - український академік-терапевт”;
- «Честь білого халата»
3.

Провести «круглий стіл» в академгрупах
на теми:
- «Шляхи реформування системи охорони
здоров′я України»
- «Сімейна медицина і проблеми її розвитку
в Україні»;
-«Сучасна демографічна ситуація в Україні:
медичний аспект”;
- «Медицина в ХХІ ст. :останні світові
досягнення».

Куратори груп

Впродовж
року
Куратори груп

Вересень
4.

5.

6.

7.

Провести зустрічі студентів академгруп із
ветеранами системи охорони здоров′я
району, медиками, що брали участь
бойових діях в Афганістані, ліквідації аварії
на ЧАЕС, медиками, що працювали в зоні
АТО.

Куратори груп

Волонтерська акція до Всесвітнього дня
хворого «Терапія гуманності»

Лютий

Провести зустрічі студентів із кращими
лікарями та медпрацівниками середньої
ланки Чемеровецької багатопрофільної
лікарні.

Впродовж
року

Провести вечір - зустріч випускників
Чемеровецького медичного коледжу 1972,
1982, 1992, 2002, 2012 років.

Куца О.О.
Чайковська А.В.
Куратори груп

Травень
Уланівська А.В.
Зав. відділеннями

8.
Провести екскурсії першокурсників до
музею історії коледжу.

ІІ семестр
Уланівська А.В.

9.

10.

Активізувати роботу волонтерського загону
“Милосердя”.
Міжнародний день людей з синдромом

Куца О.О.

Дауна
- дискусійні гойдалки «Синдром Дауна –
вирок долі чи спосіб життя»;
- Акція серед студентів коледжу "LOTS OF
SOCKS".

Впродовж
року

Практичний
психолог

-//11.

12.

Студентська конференція до Всесвітнього
дня боротьби з туберкульозом
«Туберкульоз – час діяти».
Провести анкетування студентів:
І курс – «Чому ти вирішив стати медиком?»
ІІ-ІV курси – «Твоє уявлення про майбутню
професію».

Куратори груп

Травень
Кузняк О.В.

В академічних групах обговорювати публікації в ЗМІ на теми розвитку системи
охорони здоров’я в Україні та світі,
нетрадиційної медицини, моральноетичних проблем професії медика.
Провести урочисте відзначення Дня
медичної сестри «Янголам у білих халатах
присвячується…»

1.

2.

3.

4.

4.6. Фізичне виховання та
формування здорового способу
життя

Провести запис першокурсників у спортивні секції та організувати їх роботу.
Організувати проведення медогляду
студентів та сформувати спеціальні
медичні групи.

5.

Гук В.П.

Основні завдання:
- утвердження здорового способу життя як
невід’ємного елемента загальної культури
особистості;
- формування фізичних здібностей молоді,
зміцнення здоров’я, профілактика шкідливих звичок.

Провести змагання з міні-футболу,
волейболу серед академгруп коледжу (за
окремим планом).

Гук В.П.
Вересень
Викладачі
фіз.виховання
-//-

Впродовж
року

Викладачі
фіз.виховання

Гук В.П.
Уланівська А.В.

6.

7.

Провести флешмоб та спортивні змагання
серед студентів коледжу «Ми за здоровий
спосіб життя» до Міжнародного дня
студентського спорту.
Залучати студентів до роботи спортивнооздоровчого клубу «Медик».
Провести історико-спортивне свято
«Козацькі ігри» ( до Дня українського
козацтва та Дня захисника Вітчизни).

8.

9.

10.

11.

12.

Всесвітній день здоров’я
- година спілкування з елементами тренінгу
«Здоров’я – джерело життя»;
-турнір серед студентів коледжу з
волейболу
Провести години спілкування в
академгрупах:
- «Особиста гігієна підлітка»;
- «Режим праці і відпочинку»;
- «Рух – це життя, здоров’я і краса»;
- «Основи раціонального харчування»;
- « Статеве життя молоді».
Провести прсвітницько-інформаційні
години в академгрупах:
- «Коронавірус: що потрібно знати про
хворобу»;
- «Як не піддатися загальній паніці»;
- “Коронавірус: профілактика, інфікування,
поширення”;
- «Як навчитися опановувати себе та
керувати своїми емоціями».
Тематичний відеолекторій до Всесвітнього
дня імунітету «Імунітет – наша фортеця»
для учнів Чемеровецького НВК №1.
Спортивно - розважальний конкурс між
студентками І курсу «Нумо, дівчата!»
присвячений Міжнародному жіночому
дню.

Вересень
Куратори груп
Впродовж
року
Жовтень

Викладачі
фіз.виховання
Викладачі
фіз.виховання
Студрада коледжу

Квітень
Куратори груп
Викладачі
фіз.виховання
Впродовж
року

Куратори груп

-//Куратори груп

Березень

Трач Л.Й.

Березень

Викладачі
фіз.виховання
Студрада коледжу
Куратори І курсу

13.

Товариські зустрічі із волейбольною та
баскетбольними командами
Чемеровецького медичного фахового
коледжу та Кам′янець-Подільського
індустріального фахового коледжу.

Впродовж
року

Гук В.П.

4.7. Сімейно-родинне виховання
Основні завдання:
- ознайомити студентів із основами етики
та психології сімейного життя;
- сформувати відповідальне ставлення до
створення сім’ї і виховання майбутніх
дітей;
- сформувати знання основних аспектів
культури сексуальних відносин.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Організувати роботу клубу «Ровесник» у
гуртожитку (за окремим планом).
Розробити тематику психологічних
консультацій для студентів, які створили
сім’ю та виховують дітей.

Вересень
Вихователі
гуртожитку
-//-

Вихователі
гуртожитку

Провести години спілкування в
академгрупах:
- «Жінка – берегиня роду»;
- «Законодавство України про захист
материнства і дитинства»;
- «Сімейні свята і обряди українців»;
- «Українське традиційне весілля».

Дромашко М.В.

Провести лекцію - зустріч студентів з
лікарем жіночої консультації та
просвітницьку акцію «Майбутнє треба
планувати» (до Всесвітнього дня
контрацепції)

Куратори груп

Спільно із профкомом студентів коледжу та
психологом провести соціометрію
академгруп та скласти їх соціальні
паспорти.
В академгрупах провести виховні годинидиспути:
- «Шлюбний контракт: за і проти»;

Куратори груп

Рапацька А.В.

Вересень

Гаєвський А.О.
Дромашко М.В.

7.

- «Плюси і мінуси ранніх шлюбів»;
- «Чи можуть батьки бути друзями?»;
- «Сучасна модель сім’ї»;
- «Проблема абортів: вголос про тихе вбивство».

Впродовж
року

Організувати у читальній залі бібліотеки
виставку сімейних реліквій, фотографій,
предметів старовини, зразків декоративнохудожньої творчості, створених членами
родин студентів.

Вересень

Провести психологічне тестування в
академгрупах:
- «Чи готові ви до створення сім’ї?”;
- «Я і мої батьки»;
- «Чи впевнені ви у собі?»

Впродовж
року

Куратори груп

Куратори груп
Гуцол О.М.

8.
Практичний
психолог

7.
Прочитати лекції для батьків:
- «Основи статевого виховання підлітків»;
- «Як уберегти дітей від наркотиків»;
- «Формування розумних потреб та запитів
дитини».
8.

Впродовж
року

4.8. Екологічне виховання
Основні завдання:
- формування екологічної культури
особистості;
- виховання свідомого ставлення до проблеми охорони довкілля, готовності до
природоохоронної діяльності.
На виховних годинах ознайомити студентів
із нормативними документами щодо
охорони навколишнього середовища,
обговорювати публікації в ЗМІ, що стосуються проблем збереження довкілля.

1.

-//-

Куратори груп
Грудень

Провести конкурс аматорських фотознімків
та малюнків «Красо України, Подолля...»
(до Дня довкілля).
2.

Куратори груп

Провести в академгрупах тематичні виховні
години:
- «Екологічна культура – показник цивілізованості держави»;
- «Вода: безкоштовний чи безцінний дар»;

Худик Л.О.

ІІ семестр
Куратори груп

3.

- «Червона книга України».
Організувати трудовий десант по
благоустрою території парку Слави, парку
відпочинку, зони відпочинку на р.
Жванчик.

4.

5.

6.

V.

Квітень

Фотовернісаж- онлайн «Знай, люби i
бережи свiй рiдний край» до Дня довкілля
Всесвітній день землі
- Екологічна акція «Доля планети в наших
руках»;
- відеоконференція «Збережімо Землю для
майбутнього».
День Чорнобильської трагедії:
- година спілкування з історії аварії на
Чорнобильській АЕС за участю учасників
ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС «Збережемо пам’ять
про подвиг»
-перегляд художнього фільму
«Чорнобиль»;
- виховний захід – реквієм «Дзвони
Чорнобиля нагадують…»

Куратори груп
Гаєвський А.О.

Гуцол О.М.
Квітень

Куратори груп

Квітень

Куратори груп

Квітень

Берладін І.П.

Адаптація студентів нового набору
Завдання: - допомога студентам нового
набору правильно оцінити свої сили,
виробити бажання застосовувати їх з
максимальною віддачею, швидше адаптуватися до умов навчання у коледжі;
-прищеплення любові та поваги до обраної
професії;
допомога студентам нового набору
піднятися на більш високий рівень
освіченості і загальної культури,
професійної кваліфікації та громадської
активності;
-формування у молоді почуття гордості за
свою країну, навчальний
заклад.

1.

Скласти план адаптації студентів нового
набору.

Вересень

Уланівська А.В.

2.

Кураторам груп вивчити особові справи
студентів нового набору.

3.

Провести посвяту
першокурсників у студенти коледжу.

4.

5.

6.

Провести анкетування студентів з метою
виявлення їх творчих здібностей,
діагностики темпераменту, тривожності,
агресивності, оцінки рівня особистості,
світогляду та діагностування вихованості
студентів, рівня розвитку їх пізнавальних
інтересів.
Ознайомити студентів-першокурсників з
нормативними документами, що
регламентують їх права та обов’язки в
коледжі.
Провести збори мешканців гуртожитку
та ознайомити їх з умовами проживання.

7.

Провести фотографування груп
новоприйнятих студентів. Запропонувати
по можливості вести літопис групи.

8.

Провести психолого-педагогічні години:
- «Взаємовідносини в колективі»;
- «Захисти себе від стресів»;
- «Як уникнути психологічного тиску з
боку інших»;
- «Мистецтво спілкування»;
- «Культура поведінки в колективі».

VI.

Робота з батьками
Основні завдання:
- залучення батьків до удосконалення
навчально-виховного процесу;
- інформування батьків про стан успішності
та поведінки студентів;
- психолого-педагогічна допомога батькам
у вирішенні проблем виховання та взаємовідносин із дітьми.

-//-

Куратори груп І
курсу

-//-

Уланівська А.В.

-//-

Практичний
психолог

Вересень

Куратори груп

Вересень

Гаєвський А.О.
Вихователі
гуртожитку

-//-

Куратори груп
нового набору

1.

Створити комп’ютерний банк анкетних
даних, адрес студентів, відомостей про
соціальний стан сімей. Скласти соціальні
паспорти академгруп.

2.

Систематично інформувати батьків про
стан успішності та поведінки студентів.

3.

Підготувати до батьківських зборів лекції
на психолого-педагогічні теми:
- «Як вберегти підлітка від наркотиків»;
-«Роль батьків у формуванні
відповідального ставлення до навчання»;
на просвітницько- інформаційні теми:
- «Коронавірус: що потрібно знати про
хворобу»;
- «Коронавірус: профілактика, інфікування
та поширення».

4.

Літературно- музична вітальня та
відеопривітання до Дня матері «Якщо
говорити між нами, то все починається з
мами…».

5.

Проводити психолого-педагогічні
консультації і бесіди із батьками студентів
із проявами девіантної поведінки.

Впродовж
року

Куратори груп
Уланівська А.В.

-//-

Куратори груп

Впродовж
року

Куратори груп
Практичний
психолог

Куратори груп
Травень

Впродовж
року

Куратори груп
Практичний
психолог

