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Лисичанськ 



Мета роботи: 

формування свідомого громадянина – патріота Української держави, 

активного провідника національної ідеї, представника української національної 

еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної 

громадської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів; досягнення 

високої культури взаємин; формування у студентів розвиненої духовності, 

фізичної досконалості,моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної 

культури. 

 

Завдання роботи: 

 формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з 

високою національною свідомістю; 

 виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не 

порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і 

культури інших народів; 

 створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, 

суспільних та власних інтересів; 

 виховання у студентів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я 

інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу 

життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я; 

 культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, 

індивідуальної свободи, зв`язку з природою); 

 виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, 

культури, традицій; 

 усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом, який може і має 

добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової 

демократичної держави в Україні, захищати свої права; 

 формувати почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої 

правосвідомості, культури міжетнічних відносин; почуття свободи, 

людської і національної гідності; розуміння важливості української мови як 

основи духовної культури нації; знання історії, культури свого народу, його 

традицій, звичаїв і обрядів; 

 формувати готовність до захисту національних інтересів України. 



ЗМІСТ РОБОТИ 
 
 

№ 

п/п 
Заходи Термін Відповідальні 

1 2 3 4 

1.  Участь у заходах, присвячених Дню 
Прапора та 30-річчя незалежності України. 
Презентація електронного проекту «Усе 
моє, все зветься Україна…» 

Серпень Голова 

студентської 

ради 

2.  Участь у скорботній акції до Дня памˋяті 
загиблих захисників України (Іловайська 
трагедія) 

Серпень Голова 

студентської 

ради 

3.  День знань. Єдиний урок з нагоди початку 

2021-2022 навчального року 

«Тридцятиріччя незалежності України».  

Вересень Голова 

студентської 

ради 

4.  Проведення звітно – виборчої конференції 

студентської ради. Призначення 

координатора ОСС коледжу. 

Вересень Голова 

студентської 

ради 

5.  Участь у заходах до Дня фізичної культури 

та спорту. Оформлення фото-виставки. 

Вересень Спортивно- 

оздоровчий 
сектор 

6.  Заходи до Міжнародного дня грамотності. Вересень Сектор з 

навчальних 
питань 

7.  Участь у заходах до Дня туризму. Вересень Спортивно- 
оздоровчий 

сектор 

8.  Участь у заходах, присвячених 

педагогічної спадщини та концепції В.О. 

Сухомлинського. 

Години вільного спілкування та інтернет- 

повідомлення. 

Вересень  

Сектор з 

навчальних 

питань 

9.  Інформаційно-тематична година вільного 

спілкування зі здобувачами фахової 

передвищої освіти присвячена Дню 

дошкільного працівника. 

Вересень Сектор 

дозвілля. 

Прес-центр.  

10.  Підготовка листів-привітань до 

Міжнародного Дня миру. 

Вересень Прес-центр 

11.  Участь у музично-мистецькій 

просвітницькій годині «Музика крізь 

століття» до Міжнародного дня музики. 

Жовтень  

12.  Проведення заходів з охорони здоров’я та 

протидії поширення коронавірусної 

хвороби. 

Жовтень Спортивно- 
оздоровчий 
сектор 



13.  Урочисте святкування Дня працівника 
освіти. 

Жовтень 
Сектор 

дозвілля 

14.  Участь у екологічній акції, присвяченій 

ювілею Університету: «Посади своє дерево, 

віднови природу». Відновлення екологічної 

алеї – Березового гаю «Мир та єдність». 

Жовтень  

Сектор 

волонтерів 

15.  Акція «Покладання квітів» до Дня 

партизанської слави. 

Жовтень Сектор з 

національно- 

патріотичного 
виховання 

16.  Організація та участь у годині спілкування 
до Міжнародного дня проти насилля. 

Жовтень 
Голова 

студради 

17.  Участь студентів у регіональному 
творчому конкурсі імені Віктора Ужченка. 

Жовтень Сектор з 

навчальних 
питань 

18.  Організація заходів до свята Дня захисника 

і захисниць  України. 

День українського козацтва. 

Жовтень Сектор з 

національно- 

патріотичного 
виховання 

19.  Підготовка онлайн-повідомлень з створення 
міжнародної міждержавної Організації 
Об’єднаних Націй (ООН). 

Жовтень Голова 
студентської 

ради 

20.  Організація та проведення історико- 

тематичної екскурсії для студентів 1 курсу 

до «Зали Слави та Подвигу» ВСП 

«Лисичанський педагогічний фаховий 

коледж ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 

Жовтень 
Сектор з 

національно- 

патріотичного 

виховання 

21.  Організація та участь у заходах до Дня 

визволення України від фашистських 

загарбників. 

Жовтень Сектор з 

національно- 

патріотичного 
виховання 

22.  Проведення зборів студентів: 

«Відповідальність, права та обов’язки 

здобувачів фахової передвищої освіти 

коледжу». 

Жовтень Голова 
студентської 

ради 

23.  Заходи до Дня писемності та мови «Чистота 
мови-чистота душі». 

Листопад Сектор з 

навчальних 
питань 

24.  Заходи та акції до Дня соціального 
працівника. 

Листопад 
Сектор 

волонтерів 

25.  Години спілкування до Дня доброти та 
толерантності. 

Листопад 
Сектор 

дозвілля 

26.  Міжнародний День студента. Конкурси та 

благодійні акції «Ми – студенти!». 
 

Листопад Голова 
студентської 

ради 

27.  Участь у написанні всеукраїнського 

диктанту до дня писемності та мови. 

Листопад Сектор з 

навчальних 
питань 



28.  Участь у просвітницькій годині до Дня 

Гідності та Свободи: «Майдан – дух 

СВОБОДИ!» 

Листопад Сектор з 

національно- 

патріотичного 
виховання 

29.  Участь у заходах до Всесвітнього Дня 
дитини. 

Листопад 
Сектор 

волонтерів 

30.  Участь у заходах до Дня пам’яті жертв 

Голодомору та політичних репресій. 

 година пам`яті «Минуле зберігається 

в наших серцях»; 

 участь у загальнодержавній акції 
«Засвіти свічку». 

Листопад Сектор з 

національно- 

патріотичного 

виховання 

31.  Участь у круглому столі в академічних 
групах «Нова українська школа – нові ідеї 
та перспективи». 

Листопад Сектор з 

навчальних 

питань 

32.  Проведення заходів щодо попередження 

насильства. Участь у міському етапі 

Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства». 

Листопад 
Голова 

студентської 

ради 

33.  Обговорення питання з створення умов для 
вільного розвитку особистості, її мислення, 
загальної культури, залучення до різних 
видів творчості відповідно до її здібностей, 
суспільних та власних інтересів. 

Листопад 
Голова 

студентської 

ради 

34.  Проведення волонтерської акції «СНІДУ – 

НІ!» до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом. 

Грудень 
Сектор 

волонтерів 

35. До Дня волонтера проведення 
волонтерської акції «Від серця до серця» 

Грудень 
Сектор 

волонтерів 

36.  Проведення волонтерської акції «Ми за 
життя без насильства». 

Грудень 
Сектор 

волонтерів 

37.  Участь у правовому тижні. Правовий захід 
«Відповідальність - правова та моральна». 

Грудень Сектор з 

навчальних 
питань 

38.  День абітурієнта. 
Грудень 

Голова 
студради 

39.  Онлайн екскурс з вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

Грудень Сектор з 

національно- 

патріотичного 
виховання 

40.  Святковий захід - «День Святителя 
Миколая Чудотворця». 
Проведення благодійної волонтерської 
акції. 

Грудень 
Сектор 

волонтерів 

41.  Заходи, присвячені Новорічним та 
Різдвяним святам. 

Січень 
Сектор 

дозвілля 

42.  Обговорення питання про утруднення 
навчання студентів, запобігання семестрової 

Січень 
Сектор з 

навчальних 



заборгованості. Про переваги та проблеми з 
дистанційного навчання. 

питань 

43.  Участь у заходах, присвячених історичним 

етапам визвольного руху на Україні (до 

відзначення Соборності і Свободи 
України). 

Січень Сектор з 

національно- 

патріотичного 
виховання 

44.  Міжнародний День пам’яті Голокосту – 

круглий стіл студентів з викладачами. 

Січень Сектор з 

національно- 

патріотичного 
виховання 

45.  Участь у  нформаційно-презентаційному 
проекті «Герої Крут». 

Січень Прес-центр 

46.  Обговорення питання про стан правового 
виховання в коледжі. Підвищення правової 
культури здобувачів фахової передвищої 
освіти та їх батьків. Виховання поваги до 
Конституції України, законів України, 
державної символіки. 

Січень 
Сектор з 

національно- 

патріотичного 

виховання 

47.  День безпечного Інтернету – участь у 

просвітницькій годині. 

Лютий Голова 
студентської 

ради 

48.  День «Святого Валентина» день всіх 
закоханих. Свято студентів. 

Лютий 
Сектор 

дозвілля 

49.  Просвітницька година «Небесна Сотня – 

Герої не вмирають». 

Лютий Сектор з 

національно- 

патріотичного 
виховання 

50.  Міжнародний день рідної мови. Участь у 

літературних читаннях. 

Лютий Сектор з 

навчальних 
питань 

51.  Аналіз питання про волонтерський рух як 
засіб вимірювання рівня сформованості 
морально-етичних якостей молоді в системі 
соціально-гуманітарної роботи. 

Лютий 
Сектор 

волонтерів 

52.  Онлайн-заходи до Дня спротиву окупації 
Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя. 

Лютий 
Сектор з 

національно- 

патріотичного 

виховання 

53.  Університетський тиждень. 
Просвітницькі заходи, присвячені Дню 
університету ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

Березень Сектор 

дозвілля 
Прес-центр 

54.  Заходи до Міжнародного дня боротьби з 
наркотиками «Наркотикам – НІ». 

Березень 
Сектор 

волонтерів 

55.  Участь у  Шевченківських читаннях 

«Тараса Шевченко – постать крізь століття». 

Березень Сектор з 

навчальних 
питань 



56.  Заходи до Міжнародного жіночого дня 8 

Березня. 

Березень Сектор 

дозвілля 

57.  Проведення заходів до Дня українського 

добровольця 

Березень Сектор з 

національно- 

патріотичного 

виховання 

58.  Традиційний вечір-зустріч з випускниками 
«Спогади – вічні». 

Березень Сектор 

дозвілля 

59.  Обговорення питання про педагогічну 
культуру молоді як  найважливішу умову 
підвищення ефективності освітнього 
процесу у коледжі. 

Березень 
Голова 

студентської 

ради 

60.  Дні науково-методичної роботи. Квітень Сектор науки 

61.  Про психолого-педагогічний стан в 
академічних групах «Система 
психологічного супроводу формування 
корпоративної культури студентського 
колективу» 

Квітень 
Голова 

студентської 
ради 

62.  День довкілля. Проведення екологічних 

акцій. 

Квітень Спортивно- 

оздоровчий 
сектор 

63.  Участь у Тижні пасхальних свят. Квітень Сектор 

дозвілля 

64.  «Дзвони Чорнобиля» - участь у годинах 
тематичного спілкування 

Квітень Прес-центр 

65.  Проведення вільного спілкування до Дня 
матері «Чарівне, рідне, тепле слово – мама» 

Травень Сектор 

дозвілля 

66.  «Передзвін» - участь у годині спілкування 

до Дня пам’яті та примирення 

Травень Сектор з 

національно- 

патріотичного 
виховання 

67.  Участь у заходах присвячених річниці 

Перемоги над нацизмом у Європі та 

завершення Другої світової війни. 

Травень Сектор з 

національно- 

патріотичного 
виховання 

68.  День відкритих дверей. Зустріч з 
абітурієнтами 

Травень 
Голова 

студради 

69.  Години спілкування, підготовка 
презентаційних проектів з відзначення Дня 
Європи та європейської інтеграції. 

Травень  

Прес-центр 

70.  Заходи до відзначення Дня пам'яті жертв 
геноциду кримськотатарського народу 

Травень Сектор з 

національно- 

патріотичного 

виховання 

71.  День української вишиванки. Народне свято 

– студентське свято. 

Травень Сектор 

дозвілля 



72.  1 червня – День захисту дитини.  
Волонтерські благодійні акції.  

Червень 
Сектор 

волонтерів 

73.  День молоді – святкові заходи. Червень Сектор 

дозвілля 

74.  Участь у інформаційно-просвітницькій 

годині з відзначення Дня Конституції 

України 

Червень Сектор з 

національно- 

патріотичного 
виховання 

75.  Урочисте вручення дипломів. Червень Сектор 

дозвілля 

Прес-центр 
 


