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ПЛАН  

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

зі студентами Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі  

Закарпатської академії мистецтв 

 у 2019 – 2020 навчальному році 

 

Виховна робота зі студентами Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської 

академії мистецтв і надалі спрямована на розвиток особистості, формування 

висококваліфікованих кадрів (молодших спеціалістів) у галузі мистецтва, сприяння 

засвоєнню загальнолюдських норм моралі, вихованню почуття патріотизму, 

громадянської та національної гідності з метою розвитку і зміцнення єдиної незалежної  

України. 

Виховна робота в коледжі проводиться педагогічним колективом під час навчальних 

занять, у позанавчальний час та в гуртожитку, відповідно до основних напрямів виховної 

роботи у ВНЗ, Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року, 

Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового 

способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Концепції 

виховання дітей і молоді в національній системі освіти, концептуальних засад 

гуманітарної освіти в Україні, Національної доктрини розвитку освіти України в XXI 

столітті, Концепції національно-патріотичного виховання молоді,  Наказу МОН України  

Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми, листів МОН України щодо 

взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами 

і службами щодо захисту прав дітей, Лист МОН України від 16.08.2019 № 1/9-523 "Про 

національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році" 

та інших нормативних документів. 

Виховна робота в академічних групах проводиться за індивідуальними планами 

академкерівників груп та вихователем гуртожитку. Плани виховної роботи обговорюються 

та узгоджуються із заступником директора з виховної роботи. 

Виховні години в академічних групах проводяться за індивідуальним планом не 

рідше одного разу на тиждень; спортивно-оздоровча робота проводиться за планом 



керівника фізвиховання; перевірка санітарного стану гуртожитку проводиться 2 рази на 

місяць. 

Основою системи виховання у Коледжі є концепція гуманітарної освіти,  основою 

якої є національна ідея, що відіграє роль об’єднуючого, консолідуючого фактора у 

суспільному розвитку. Відповідно до цього основна робота відбувається за такими 

напрямками: 

1. патріотичне виховання; 

2. правове виховання; 

3. моральне виховання; 

4. художньо-естетичне виховання; 

5. трудове виховання; 

6. фізичне виховання; 

7. екологічне виховання. 

У виховній роботі застосовується компетентісний підхід за наступними формами: 

1. Соціальна компетентність: 

 1.1 організація роботи студентського самоврядування: 

-проведення зборів студентської ради 1-2 рази на місяць; 

-участь лідерів студентського самоврядування при поселенні до гуртожитку; 

-участь лідерів студентського самоврядування у засіданні стипендіальної комісії; 

-проведення щотижневих виховних годин; 

-систематичне інформування про пам’ятні дати з історії та історії мистецтва; 

-загальні збори студентів Коледжу не рідше 1 разу на семестр; 

-залучення студентів до проведення тематичних заходів: 

 - «День протипожежної безпеки та цивільного захисту" (за планом відповідальної 

особи) 

-"Я - студент!" - вручення студентських квитків студентам-першокурсникам (кінець 

вересня-початокжовтня 2019) 

-„День студентського самоврядування” (І тиждень жовтня 2019 р.) 

- «День художника» (04-14.10.2019) пленер 

- «День здоров’я» (вересень- жовтень 2019 р.) 

-  Екскурсії до Закарпатського обласного художнього музею ім.Й.Бокшая (вересень 

2019р. –травень 2020р.) 

-Конкурс листівки (Музей ім..Л.Левківського, м.Львів, листопад-грудень 2019) 

- «Трагедія Бабиного Яру» (23.09-11.10.2019) 

- «День студента» (1-17. 11.2019) 



  - День боротьби із наркоманією та поширенням СНІДу (01.12-08.12.2019) 

- «Допоможи Миколаю» (благодійна акція для дит.будинку – збір іграшок, книжок 

та неохідних речей) (грудень 2019) 

- «День Соборності України» (січень 2020 р.) (за окремим планом) 

 - «Вшанування пам’яті загиблих юнаків під Крутами» (січень 2020 р.) 

- "Я повернусь весною..." - вшанування пам’яті Небесної сотні (19.02.2020) 

- Студентська конференція «Шевченківські читання» (цикл загальноосвітніх 

предметів – 1-10.03.2020 р.) 

- «Моя Карпатська Україно»  - за оремим планом заходів(12-15.03.2020)  

- Майстер-клас та виставка «Великодня писанка» (квітень 2020) 

- День охорони праці (20-30.04.2020) 

- Екскурсія до Закарпатського обласного музею народної архітектури та 

побуту(упродовж року) 

- Екскурсія до Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім.Т.Легоцького 

(упродовж року) 

- До міжнародного Дня дітей організація виставки у Закарпатській обласній 

бібіліотеці для дітей та юнацтва ім.Д.Вакарова 

- систематичні студентські виставки у приміщеннях коледжу та бібліотек міста; 

-систематичне відвідування творчих майстерень художників 

1.2 проведення щотижня виховних годин; 

1.3 батьківські збори студентів І курсів щодо адаптації та успішності студентів (І 

декада листопада 2019 р.); 

1.4 батьківські збори студентів ІІ- ІV курсів щодо успішності студентів та 

підготовки до проходження ДПА у форматі ЗНО, захисту дипломних проектів, 

продовження навчання, вступу до ВНЗ (березень-квітень 2020 р.); 

1.5 медогляд студентів ІІ-ІV курсів, підготовка справ студентів допризовного віку, 

медогляд юнаків призовного віку (жовтень 2019р., за графіком обл.управління 

здоров’я ОДА). 

2. Полікультурна компетентність 

2.1 Проведення  оглядових  екскурсій по місту. 

2.2 Відвідування виставок у Закарпатському обласному художньому музеї ім. Й. 

Бокшая, галереї «Ужгород», Закарпатському обласному музеї народної архітектури 

та побуту, Закарпатському обласному краєзнавчому музеї ім.Т.Легоцького, 

археологічного музею ім.Е.Балагурі. 



2.3 Відвідання історичних пам’яток міста та області: Горянської ротонди, 

Хрестовоздвиженського кафедрального собору, замку ХV- ХVІІІ ст., музею 

народної архітектури та побуту, обласного художнього музею, меморіальних музеїв 

народних художників України – Федора Манайла та Андрія Коцки, галереї "Ілько", 

ботанічного саду УжНУ, Невицького замку, Мукачівського замку «Паланок» та ін. 

2.4 Участь у міських, обласних та всеукраїнських фестивалях та конкурсах: 

- Всеукраїнський конкурс знавців української мови ім. П. Яцика; 

- участь у щорічній виставці «Графічне Закарпаття»; 

- міжвузівський Всеукраїнський мовно-літературний конкурс ім.Т.Г Шевченка; 

- виставка-конкурс «Великодня писанка»; 

2.5 Проведення спортивних заходів та участь у міських, обласних змаганнях  (за 

планом викладача фізичної культури) 

3. Комунікативна компетентність: 

3.1. Проведення змінних студентських виставок: 

- у фойє Коледжу (жовтень 2019-травень 2020); 

- організація експозицій в обласній бібліотеці дітей і юнацтва ім..Д.Вакарова 

(жовтень 2019-травень 2020); 

3.2 Організація гурткової роботи 

- перегляд культурологічних фільмів (Федоранич В.Ю., студрада) 

3.3 Організація виступів  працівників правоохоронних та медичних установ. 

3.4 Пошуково-дослідницька робота студентів: 

- участь у студентських наукових конференціях та конкурсах 

- участь у студентських олімпіадах, пленерах 

4. Компетентність самоосвіти, саморозвитку та творчої діяльності 

4.1 Участь у обласних пленерах. 

4.2 Участь у обласних міжвузівських конференціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

 
Тематика 

основних заходів 

Дата проведен 
ня 

 
Хто готує 

Відмітки 
про вико-

нання 

1 2 3 4 5 

В Е Р Е С Е Н Ь  

 Урочисті  збори з нагоди  
Дня знань.  
 

02.09 Ребрик Н. Й.  
Федоранич В.Ю., 
Академкерівники 

 

 Покладання квітів на могилу А. 
Ерделі, пам’яткків А.Волошину, 
Т.Г.Шевченку,екскурсія по місту, 
відвідання музеїв для студентів І 
курсів.  

 
02.09 

Федоранич В.Ю., 
Академкерівник 

 

 Поселення в гуртожиток До 03.09 Комісія з поселення, 
комендант, 
вихователь 

 

  Засідання студради з питань 
планування роботи  

 
двічі на місяць 

Федоранич В.Ю., 
Габор Б., старости 

груп 

 

 Планування виховної роботи на І 
семестр. Ознайомлення з новими 
нормативними документами МОН 
України на 2019-2020 н. р.  

 
 03.09  

Федоранич В.Ю., 
академкерівники 

 

 

 Зустріч із фахівцями ДСНЗ України вересень- жовтень Федоранич В.Ю., 
Антонишин З.Д. 

 

 Загальні збори мешканців гур-
тожитку.  Утвердження остаточних 
списків поселення. 

до 15.09 Ребрик Н.Й., 
Федоранич В.Ю., 

комендант, 
вихователь 

 

 «Читаючи щоденники» колективне 
читання щоденників А.Ерделі до дня  

23.09. Федоранич В.Ю., 
студрада 

 

 Проведення дня протипожежної 

безпеки та цивільного захисту 
за погодженням з 
відповідальними 

працівниками 
ДСНЗ України  

Ребрик Н. Й., 
Федоранич В.Ю., 
Антонишин З.Д. 

 

 Екскурсія до музею 128 ОГШБ, виховні 
бесіди до Всесвітнього дня миру 

16-20.09 Академкерівники,  
старсти груп 

 

 До 110 річниці з дня народження 
І.І.Гарапка – інформаційні матеріали 
та світлини робіт. 

до 30.09 Федоранич В.Ю., 
студрада 

 

 Сен-Жерменський мирний договір і 

Закарпаття – інформаційна бесіда 

до 15.09 Антонишин З.Д  



 "Я -студент!" - вручення студентських 

квитків студентам-першокурсникам 
вересень Габор Б., студ. рада 

коледжу 
 

 Організація студентів для участі у 

пленері до дня художника 

2 тиждень жовтня Поляк М.Т., 
Федоранич В.Ю,  

 

  День здоров’я за планом 
кер.фізвиховання 

Трегубова Л.В., студрада   

 Планування студентської виставкової 
діяльності. 

Вересень Федоранич В.Ю., 
Габор Б., старости 

груп 

 

 Екскурсійна поїздка Закар-
паттю(дерев’яні церкви та замки) 

вересень-жовтень Федоранич В. Ю., 
голова студради 

 

 Інформаційні повідомлення про 
визначних ювілярів місяця: 
О.Павловича, Ю.Станинця, 
М.Балудянського, Г.Рошковича, 
І.Гарапка, І.Котляревського, 
А.Горської, І.Світличного 

упродовж вересня  Федоранич В.Ю.  

 
Ж О В Т Е Н Ь  

  

 День студентського самоврядування 

 

І тиждень 

жовтня 
Федоранич В. Ю.,  
студрада 

 

 Виставка студентських робіт до Дня 
художника 

05-12.10 Федоранич В. Ю.,   
студенти 3-4 Жив 

 

 Екскурсія до Закарпатського обласного 

краєзнавчого музею  

Жовтень Федоранич В. Ю.,  
студрада 

 

 Участь у відкритті традиційної 
художньої обласної осінньої виставки. 

Жовтень Федоранич В. Ю.,  
студрада 

 

 до 77 річниці утворення Української 

повстанської армії (УПА) – 

інформаційні повідомлення та 

виставка світлин історичних 

документів 

до 14.10 Федоранич В. Ю.,  
студрада 

 

 Засідання студради  жовтень Федоранич В. Ю.,  
студрада 

 

 «Трагедія Бабиного Яру» - інформаційні 

повідомлення про історичні події ІІ 

світової війни 

жовтень академкерівники, 
студенти  

 

 Конкурс листівки (Музей 

ім..Л.Левківського, м.Львів, 
листопад-грудень Дідик Н.Я., студенти   



 Конкурс на кращу кімнату в гур-
тожитку. 

Жовтень Вінчура М. М., рада 
гуртожитку 

 

 Інформаційні повідомлення про 
визначних ювілярів місяця: 
В.Поповича, Я.Головацького, 
В.Микитася, Б.-І.Антонича, М.Драй-
Хмари, С.Васильківського 

упродовж жовтня   

 
Л И С Т О П А Д  

 Догляд за могилою А. Ерделі,  
І. Гарапка. 

до 01.11. Федоранич В. Ю.,  
Шетеля Д.Ю.. 

 студрада. 

 

 Участь у науково-практичній конфе-
ренції серед ВНЗ І-ІІ р.а, присвяченій 
Дню української писемності 

 
 до 09.11. 

 
Федоранич В.Ю. 

 

 Підготовка до проміжкових 
переглядів. 

до  
10.11. 

викладачі фах. 
дисциплін, 

академкерівники 

 

 Участь в обласній олімпіаді з 
української мови серед ВНЗ І-ІІ р.а 

Листопад  Федоранич В. Ю.   

 Підготовка та участь в огляді творчих 
студентських аматорських колективів 
з нагоди міжнародного Дня студента. 

17.11. Ребрик Н. Й., 
Федоранич В.Ю., 

академкер., студрада 

 

 Вечір першокурсника. До 17.11. Ребрик Н. Й., 
Федоранич В.Ю., 

академкер., студрада 

 

 Зустріч-бесіда студентів гуртожитку з 
лікарем з проблем репродуктивного 
здоров’я. 

листопад  Вінчура М. М.,   

 Вшанування жертв Голодомору 1933 
року. 
 

листопад студрада  

 Участь у Міжнародному мовно-
літературному конкурсі 
ім.Т.Г.Шевченка 

листопад-березень Федоранич В.Ю  

 Інформаційні повідомлення про 
визначних ювілярів місяця: 
М.Петричка, М.Лучкая, Є. 
Недзельського, Остапа Вишню 

упродовж місяця  Федоранич В.Ю.  

 
Г Р У Д Е Н Ь  

 Тематичні бесіди у групах «СНІД – 
найгірше, що сталося в ХХ столітті 
після Гітлера» (Мадонна)»; «СНІД – 
класичний приклад голу, який людст-

 
01.12 

 
Академкерівники 

 



во забило у свої ворота (Принцеса 
Анна)» 

 Вечір поезії, приурочений 110річниці 
з дня народження Зореслава 

перша декада 
грудня 

Ребрик Н.Й., 
Федоранич В.Ю., 

студрада 

 

 Тематичні виховні бесіди у групах до 
річниці проведення референдуму, що 
підтвердив Акт проголошення неза-
лежності України. 

01.12 Академкерівники  

 Конкурс на краще привітання для 
воїна ЗСУ, зустріч з учасниками АТО-
ООС 

06.12. студрада  

 Виставка творчих робіт студентів з 
вадами слуху до міжнародного Дня 
інвалідів. 

 
до 07.12. 

Циганок С. М.,  
Федоранич В.Ю 

 

 Робота з академкерівниками груп з 
питань успішності, дисципліни, а 
також підготовки до заліково-екзаме-
наційної сесії. 

До 15.12 Академ-керівники, 
керівники дипл. робіт 

 

 "Права та обов’язки" - круглий стіл 
студентів 2 курсу 

у рамках тижня 
правових знань 

Федоранич В.Ю  

 Зустріч з представниками пра-
воохоронних органів міста. 

у рамках тижня 
правових знань 

Вінчура М. М., 
 

 

 «Допоможи Миколаю» (благодійна акція 

для дит.будинку) 
грудень Федоранич В.Ю., 

студрада 
 

 Підготовка та оформлення приміщень 
до зимового екзаменаційного 
перегляду. 

до 30.12 Академкерів-ники,  
викл.фахових 

дисциплін 

 

 Засідання студради з питань підготов-
ки до зимової сесії. 

 
грудень 

Федоранич В.Ю., 
студрада 

 

 Новорічно-різдвяні привітання, 
коляди, вертеп. 

25-26.12 Федоранич В.Ю., 
студрада 

 

 Інформаційні повідомлення про 
визначних ювілярів місяця: Зореслава, 
А.Бачинського, М.Бандусяка, 
В.Довговича 

упродовж місяця Федоранич В.Ю., 
студрада 

 

С І Ч Е Н Ь  2 0 2 0    Р І К  

 Планування виховної роботи на ІІ-й 

семестр. Ознайомлення з новими 

документами МОН України. 

 

до 15. 01 

 

Ребрик Н. Й.,   
Поляк М.Т.,  

Федоранич В.Ю.,  

 



 Засідання стипендіальної комісії. до 25.01 

 

стипендіальна 

комісія  

 

 Провести заходи до Дня Соборності та 

Свободи України 

(за окремим планом) 

20-24.01 Ребрик Н. Й., 
Міськов І. О., 

Антонишин З. Д., 
Федоранич В. Ю., 

студрада 

 

 Вшанування пам’яті Героїв Крут. 29.01 Федоранич В. Ю. 
Антонишин З. Д., 

студрада 

 

 Засідання академнаставників До 25.01 Федоранич В.Ю.  

Л Ю Т И Й  

 Відвідуванння майстерні народного 
художника України В.В.Микити 

02.02 Федоранич В.Ю., 
студрада 

 

 Ушанування пам’яті Небесної сотні – 

вечір-реквієм 

 до 19.02. Федоранич В.Ю., 
академкерівники 

 

 Засідання студради  двічі на місяць  студрада  

 Провести тематичні бесіди до 

Міжнародного дня рідної мови. 

21.02 Федоранич В.Ю., 
академкерівники 

 

 Загальні збори мешканців гуртожитку 

та перевірка санітарного стану. 

лютий 

 

Вихователь, комендант, 

адміністрація 

 

Б Е Р Е З Е Н Ь  

 Урочистості до річниці подій 

Карпатської України (за окремим 

планом) 

 
березень 

Антонишин З.Д., 
Федоранич В.Ю., 

студрада 

 

 Перегляд кінофільмів про Героя 
України Августина Волошина та 
Карпатську Україну 

 
березень 

Федоранич В.Ю., 
академкерівники 

 

 Вечір поезії до Всесвітнього дня поезії березень Федоранич В.Ю., 
студрада 

 

 Провести цикл заходів, привячених 

205-річниці від дня народження Т. Г. 

Шевченка (за окремим планом) 

Березень Федоранич В.Ю., 
студрада, 

академкерівники 

 

 Змагання з міні-футболу серед жіно-

чих команд коледжу. 

до 10.03.  

 

Трегубова Л.В.  

 Організувати поїздку по Закарпаттю березень  Федоранич В.Ю., 
студрада 

 



 
К В І Т Е Н Ь  

 Участь в олiмпiадах, науково-прак-
тичних конференціях серед студентів 
ВНЗ І-ІІ р.а.  

квiтень 

 

Федоранич В.Ю, 
викладачі 

навч.дисциплін 
 

 

 Виставка писанок  в Закарпатській 

обласній бібліотеці для дітей та 

юнацтва ім.Д.Вакарова 

 

квiтень 

 

Федоранич В.Ю., Приймич 
Л.Ю., студенти 

 
 

 

 Майстер-клас з писанкарства  квiтень студрада  

 Засідання студради, студради 
гуртожитку 

квітень Ребрик Н. Й., 
Федоранич В.Ю, 

 Цап Є. 

 

 Підготовка до проміжкових 

переглядів. 

до 15.05. 

 

  

 Інформаційні години, тематичні 

бесіди «Дзвони Чорнобиля» 

квітень академкерівники  

Т Р А В Е Н Ь  

 круглий стіл  «Ціна Перемоги» з 
нагоди Дня Перемоги. 

Травень  Антонишин З.Д., 
студрада 

 

 Засідання навчально-методичної ради 

з питань успішності, підготовки до 

екзаменаційної сесії. 

травень 

 

Поляк М.Т., Федоранич 
В.Ю. 

 

 Книжкова виставка «Європейський 
Союз – крок назустріч» 

травень 

 

Височанська Л. Ф.  

 Участь студентських команд  у 

проведенні обласної спартакіади 

серед студентської молоді ВНЗ І-ІІ р. а. 

лютий-травень 

 

Трєгубова Л.В.,   

 Конкурс на кращу кімнату в 
гуртожитку. 

травень 

 

Ребрик Н. Й., 
Федоранич В.Ю., 

Вінчура М. М., 
рада гуртожитку  

 

Ч Е Р В Е Н Ь  

 Виставка-захист дипломних робіт 
випускників Коледжу мистецтв ім. А. 
Ерделі Закарпатської академії 
мистецтв. 

до 25.06 

 

керівники дипл.робіт, 
 

 

 Перевірка санітарного стану 
студентського гуртожитку. 
 

червень Ребрик Н. Й., 
Федоранич В.Ю., рада 

гуртожитку, вихователь 

 

 


