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Мета соціально-гуманітарної 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 виховної 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; 

• залучення до естетично-культурних, національних традицій, збагачень, 
цінностей Університету та коледжу. 



ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ 

 

1. Організаційно – методичне забезпечення соціально-гуманітарної 

роботи 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальні 

1. Призначення кураторів в групах нового набору 

та ознайомлення зі змінами керівників в 

адміністрації коледжу. 

31.08.21 Директор 
коледжу 

2. Розгляд питання про призначення 

відповідальних про створення спеціальних 

сторінок в соціальних мережах Інстаграм, 
Youtube та Фейсбуці. 

Протягом 

вересня 2021 

Адміністрація 

3. День знань. Єдиний урок з нагоди початку 

2021-2022 навчального року «Тридцятиріччі 

незалежності України». 

01.09.21 Директор, 

заступник 

директора 

коледжу 

Куратори груп 

4. Затвердження загально-коледжного плану та 

планів кураторів академічних груп з соціально- 

гуманітарної. 

До 10.09.21 Соціальний 
педагог 

5. Розгляд питання з страхування студентів 

коледжу (за їх бажанням) 

До 02.10.21 Директор 
коледжу 

6. Узгодження та затвердження плану спільної 

роботи коледжу з інженером з охорони праці. 

Вересень 2021 Директор, 

інженер з 

охорони праці 

7. Організація роботи щодо можливості заселення 

студентів до гуртожитку коледжу 

За 

необхідністю 
Директор, 

соціальний 

педагог 

8. Дослідження психологічного клімату в 

академічних групах та вивчення рівня адаптації 

та мотивації до змішаного навчання в 
педагогічному коледжі студентів I курсу. 

За планом 

роботи 
коледжу 

Куратори груп 

9. Організація медичного огляду студентів для 

проходження педагогічної практики 

Вересень 2021 Інженер з 
охорони праці 

10. Соціальне інспектування щодо вирішення 

майнових та житлових справ студентів категорії 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

Вересень 2021 Куратори груп 

11. Індивідуальні консультації зі студентами, 

координація роботи зі змішаного навчання, 

роботи на сайті освітнього порталу та 

соціально-гуманітарної діяльності групи 

Протягом року Куратори груп 



12. Організація та проведення наукових, виховних, 

оздоровчих, екологічних та мистецьких заходів, 

приурочених календарним подіям та плану 

роботи Коледжу 

Протягом 

навчального 

року 

Директор, 

заступник 

директора, 

куратори груп 

13. Складання соціальних паспортів груп нового 

набору 

Вересень 2021 Куратори груп 

14. Підготовка інформаційних матеріалів та 

забезпечення оперативного висвітлення заходів 

та подій на офіційному сайті Коледжу та 

соціальних мережах Інтернету. 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори груп, 

програміст 

15. Проведення соціально-психологічних лекторіїв, 

Скайп-консультацій, онлайн-діалогів для 

студентів коледжу та їх батьків 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

куратори груп 

 

2. Сприяння розвитку у здобувачів фахової передвищої освіти 

почуття патріотизму, шанобливого ставлення до українських 

культурно-історичних цінностей 
 
 

1. Цикл заходів національно-патріотичного та 

шанобливого ставлення до українських 
культурно-історичних цінностей: 

• День Державного Прапору України; 

• Національне свято. 30-річчя 

незалежності України; 

• Участь у скорботній акції до Дня 

памˋяті загиблих захисників України 

(Іловайська трагедія) 

• Відзначення Міжнародного дня миру; 

• Акція «Покладання квітів» до Дня 

партизанської слави; 

• День українського козацтва. День 

захисника і захисниць України; 

• Інтернет-огляд подій до Дня визволення 

України від фашистських загарбників; 

• Година пам`яті «Минуле зберігається в 

наших серцях»; 

• Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» до 

Дня памˋяті жертв голодомору та 

політичних репресій ; 

• Тематичне заняття з предмету Захист 

України: «Свято доблесті та мужності» 

до Дня збройних сил України; 

• Інформаційно-просвітницькі заходи 

«Вшануємо учасників ліквідації 

 

 

23.08.21 

24.08.21 

 

29.08.21 

 
 

21.09.21 

22.09.21 

 

14.10.21 

 
 

28.10.21 

 

23.11.21 

 

23.11.21 

 
 

06.12.21 

 
 

14.12.21 

 

 

Куратори груп, 

студрада; 

 

Соціальний 

педагог 
 

Куратори груп 

Куратори груп,  

 

Куратори груп 
Студрада, 

куратори груп, 

Викладач 

суспільних 

дисциплін 

 
Куратори груп, 
студрада 
 
Куратори груп, 
студ рада 
 
Куратори груп, 
студрада 
 



 наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС»; 

• День Соборності України – проведення 

інтернет-виставки презентаційних 

проектів студентів; 

• Міжнародний день пам'яті жертв 

Голокосту, інтернет-повідомлення; 

• День Героїв Небесної сотні – тематична 

історично-просвітницька година 
«Небесна Сотня – Герої не вмирають»; 

• Днi пам'ятi та примирення, присвяченi 
пам'ятi жертв Другої свiтової війни: 
коледжний конкурс літературних 

творів, банерів, інтернет-проектів. 

 
 

22.01.22 

 
 

27.01.22 

 

20.02.22 

 

 
 

08-09.05.22 

 
 

Студрада, 

Куратори груп  

Викладач 

суспільних 

дисциплін 

Студрада 

 
 

Куратори груп, 

студрада 

2. Участь у заходах, присвячених педагогічної 

спадщини та концепції В.О. Сухомлинського. 

Години вільного спілкування та інтернет- 
повідомлення. 

28.09.21 Куратори 

груп 

3. Проведення тематично-просвітницьких 
заходів до Всеукраїнського дня дошкілля. 

26.10.2021 Куратори груп 
ДО 

4. Проведення годин спілкування зі студентами 
до Міжнародного дня проти насилля. 

Вересень- 
жовтень 2021 

Куратори груп 

5. Музично-мистецька просвітницька година 

«Музика крізь століття» до Міжнародного дня 

музики 

01.10.21 Викладачі 
музичних 
дисциплін 

6. Відзначення Дня працівника освіти 04.10.21 Адміністрація 

7. Історико-тематична екскурсія для студентів 1 

курсу до «Зали Слави та Подвигу» ВСП 

«Лисичанський педагогічний фаховий коледж 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 

Жовтень 

2021 

Куратори груп 

8. Екологічна акція, присвячена ювілею 

Університету: «Посади своє дерево, віднови 

природу». Відновлення екологічної алеї – 
Березового гаю «Мир та єдність» 

Жовтень 

2021 

Куратори груп, 

студрада 

9. Інтернет-повідомлення до Міжнародного дня 
Організації Об’єднаних Націй. 

24.10.21 Викладач 
суспільних 
дисциплін. 

10. День української писемності та мови. День 

Преподобного Нестора-літописця 
Печерського. Участь у написанні 

всеукраїнського диктанту. 

09.11.21 Куратори груп.  

11. Святкові та просвітницькі заходи до 

Міжнародного дня студентів. Зустріч 

студентів. 

17.11.21 Куратори груп 

12. Просвітницька година до Дня Гідності та 
Свободи: «Майдан – дух СВОБОДИ!» 

21.11.21 Викладач 
суспільних 



дисциплін 

13. Участь студентів у регіональному творчому 
конкурсі імені Віктора Ужченка 

Вересень- 
жовтень 2021 

Викладач 
української 
філології 

14. Інформаційно-презентаційний проект «Герої 
Крут» 

Січень 2022 Викладач 

суспільних 

дисциплін 

15. Участь у заходах з відзначення Міжнародного 
дня рідної мови. Літературні читання. 

Лютий 2022 Викладач 
української 
філології., 
студентська рада 

16. Стан правового виховання в коледжі. 

Підвищення правової культури здобувачів 

фахової передвищої освіти та їх батьків. 
Виховання поваги до Конституції України, 

законів України, державної символіки. 

Лютий 2022 Куратори груп 

17. Інтернет-повідомлення, круглий стіл «Історія 

гідності», український правозахисний рух 60- 
80-х років XX століття та його особливості. 

Березень 

2022 

Куратори груп 

18. Шевченківські читання «Тараса Шевченко – 
постать крізь століття». 

Березень 
2022 

Викладач 
української 
філології 

19. «Дзвони Чорнобиля» - проведення годин 

тематичного спілкування та інтернет-виставки 

Квітень 2022 Куратори груп, 

Студентська 

рада 

20. Години спілкування, презентаційні проєкти з 

відзначення Дня Європи та європейської 

інтеграції 

Травень 2022 Куратори груп 

21. День української вишиванки Травень 2022 Куратори груп 

22. Інформаційно-просвітницька година з 
відзначення Дня Конституції України 

Червень 2022 Куратори груп 

 

3. 3береження й розвиток корпоративної культури, що базується на 

кращих традиціях і здобутках коледжу 
 

№ з/п Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальні 

1. Продовжувати реалізацію заходів за 

просвітницькою програмою з національно- 

патріотичного виховання молоді Коледжу. 

За програмою Адміністрація, 

Куратори груп 

2. Проведення годин та занять-практикумів 

корпоративної культури молоді. 

За планом СГР Куратори груп 



3. Оновлення та поповнення інформаційної бази 

випускників коледжу різних років з 

розміщенням на Інтернет-сайтах. 

Листопад - 

Березень 

Куратори груп, 

програміст 

4. Організація та проведення наукових, 

виховних, оздоровчих, екологічних та 

мистецьких заходів, приурочених 

календарним подіям та плану роботи Коледжу. 

 
2021-2022 

навчальний рік. 

Адміністрація, 

Куратори груп 

5. Підготовка інформаційних матеріалів та 

забезпечення оперативного висвітлення 

заходів та подій на сайті Коледжу та 

соціальних мережах Інтернету. 

 
2021-2022 

навчальний рік. 

Куратори 

груп, 

програміст 

6. Участь у традиційних волонтерських та 

екологічних акціях, присвячених ювілею 

Університету: «Мир та єдність», «Покладання 

квітів», «Червона стрічка», до Дня Святого 

Миколая, «СНІДУ – НІ!», «Від серця до 

серця», «Ми за життя без насильства», 

«Посади дерево», «День Землі». 

Протягом року Куратори груп, 

студентська рада 

7. Тематичні кураторських годин для здобувачів 

фахової передвищої освіти з історії ДЗ 

«Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» та Коледжу. 

2020 -2021 

навчальний рік 

Куратори груп 

8. Фотовиставка «Миттєвості студентського 

життя» 

Січень Куратори груп 

9. Участь студентів у спільних масових заходах, 

присвячених 100 річчю Університету: 

• День працівника освіти; 

• День захисника і захисниць України; 

• День студента; 

• День Святого Миколая; 

• Новорічні, Різдвяні свята; 

• День Святого Валентина; 

• Міжнародний Жіночій День 8 Березня»; 

• Традиційний вечір-зустріч з 

випускниками «Спогади – вічні» 

• Тиждень пасхальних свят; 

• День Перемоги у Другій світовій війні; 

• День української вишиванки; 

• День молоді; 

• День Конституції України 

• Урочисте вручення дипломів 

Протягом року Адміністрація, 

куратори груп, 
студентська рада 

10. Онлайн-заходи до Дня спротиву окупації 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя. 

Лютий 2022 Студентська рада, 

Куратори груп 



11. Про педагогічну культуру молоді як 

найважливішу умову підвищення 

ефективності освітнього процесу у коледжі. 

Березень 2022 Куратори груп 

12. Проведення заходів до Дня українського 

добровольця 

Березень 2022 Куратори груп 

13. Про психолого-педагогічний стан в 

академічних групах «Система психологічного 

супроводу формування корпоративної 

Квітень 2022 Куратори груп 

14. До Дня матері проведення вільного 

спілкування «Чарівне, рідне, тепле слово – 

мама». 

Травень 2022 Куратори груп 

15. Заходи до відзначення Дня пам'яті жертв 

геноциду кримськотатарського народу 

Травень 2022 Студентська рада, 

Куратори груп 

16. Заходи до Дня захисту дітей. 1 червня 2022 Куратори груп 

17. Святкові заходи до Дня молоді. Червень 2022 Студентська рада 

 

4. Сприяння розвитку всебічно-розвиненого, інтелігентного, соціально- 

активного громадянина 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальні 

1. 3 метою адаптації випускників до сучасних 

умов ринку праці та їх мотивації до трудової 

діяльності продовжити роботу з 

випускниками, щодо моніторингу 

ефективності їх працевлаштування, співпраці з 

роботодавцями 

2 семестр Адміністрація 

2. Проведення тренінгових занять, практикумів з 

метою гармонізації особистості студентів, 

розкриття творчих потенціалів здобувачів 

фахової передвищої освіти. 

Протягом року Куратори груп 

3. Проведення зборів студентів: 

«Відповідальність, права та обов’язки 

студентів коледжу» 

Вересень 2021 Куратори груп 

4. Про створення умов для вільного розвитку 

особистості, її мислення, загальної культури, 

залучення до різних видів творчості 

відповідно до її здібностей, суспільних та 

власних інтересів. 

Листопад 2021 Куратори груп 

5. Ознайомлення студентів 4 курсів з правами та 

обов’язками молодих фахівців. 

Березень 2022 Куратори груп 



6. Розглядання питань профілактики 

правопорушень, проведення правових 

лекторіїв. 

за планом СГР Адміністрація  

Викладач 

суспільних 

дисциплін 

7. Ведення індивідуальних карток на студентів, 
що входять до групи ризику 

За потребою Куратори груп 

8. Проведення заходів з охорони здоров’я та 

протидії поширення коронавірусної хвороби. 

За планом 

роботи коледжу 

Інженер з охорони 
праці 

9. Проведення заходів щодо попередження 

насильства. Участь у міському етапі 

Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» 

Листопад 2021 Адміністрація, 

студентська рада 

10. Організація та проведення наукових, 

виховних, оздоровчих, екологічних та 

мистецьких заходів, приурочених 

календарним подіям та Плану роботи 

Коледжу. 

 
2020-2021 

навчальний рік. 

Адміністрація, 

куратори груп 

11. Підготовка інформаційних матеріалів та 

забезпечення оперативного висвітлення 

заходів та подій на сайті Коледжу та 

соціальних мережах Інтернету. 

 
2021-2022 

навчальний рік. 

Куратори груп, 

програміст 

12. Проведення заходів, присвячених захисту прав 

дитини, з попередження торгівлі людьми 

За планом Викладач 
суспільних 
дисциплін 

13. Правовий тиждень. Проведення онлайн- 

консультацій, занять, бесід з молоддю про 

правову та моральну відповідальність. 

В рамках 

Всеукраїнськог 

о тижня права, 

грудень 

Студентська 

рада, куратори 

груп 

14. Моніторинг студентського середовища, якості 

культурно-дозвіллєвої діяльності, рівня 

психологічного здоров’я 

2 рази на рік Куратори 

груп, 

студрада 

15. Участь у різноманітних акціях, заходах 

спільно з Лисичанським та Брянківським 

коледжами, присвячених заснуванню ДЗ 

«Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка». 

 

Протягом року 

Адміністрація, 

Куратори груп, 

студентська рада. 

16. Функціонування «Молодіжного медіа- 

центру.ua» 

Протягом року Програміст 

студентська рада 

 

 

 

 

 

5. Розвиток системи студентського самоврядування 



 

№ з/п. Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Проведення звітно – виборчої конференції 

студентської ради. Призначення 

координатора ОСС коледжу 

Серпень Адміністрація, 

Студентська 

рада 

2. Сприяння  діяльності студентської ради 

коледжу зі студентським парламентом 
Університету 

Постійно Куратори груп, 

Голова студради 

3. Участь активу студентської ради у 

засіданнях педагогічної, науково-методичної 
рад, засіданнях кураторів академічних груп. 

За планом Адміністрація, 

студрада 

4. Вивчення можливостей створення системи 

заходів фінансової підтримки та 

матеріально-технічного  забезпечення 

діяльності органів студентського 
самоврядування (ОСС) 

Вересень 2021 Адміністрація 

5. Участь у волонтерських заходах (спільно з 
Лисичанським та Брянківським коледжами) 

Протягом 
року 

Куратори груп, 
студентська рада 

6. Участь молоді  Коледжу  у загально- 

університетських форумах, волонтерських, 
оздоровчих, мистецьких заходах. 

За планом 

роботи 
Коледжу 

Адміністрація, 

студрада 

8. Участь у фотовиставці «Миттєвості 
студентського життя» 

Січень Куратори груп, 
студрада 

9. Співпраця з громадськими організаціями 
міста, області, регіону. 

Постійно Студрада 

10. Складання плану заходів, спрямованих на 

реалізацію корпоративних традицій, 

збереження та розвитку корпоративної 
культури студентів та випускників 

до 01.10.21 Голова студради 

11. В рамках діяльності «Молодіжного 

медіацентру.ua» проводити зустрічі з 

молодіжними студентськими організаціями 
України в режимі онлайн 

Протягом 

року 

Голова студради 

12. Проведення соціально-психологічних 

тренінгів щодо розвитку лідерських якостей, 

формування групової згуртованості, 

подолання конфліктності, розвиток навичок 
спілкування 

За планом 

роботи 
коледжу 

Адміністрація, 

куратори груп 

13. Участь студентів у тематичних кураторських 

годинах, присвячених календарним подіям 
та знаменним датам. 

2021 -2022 

навчальний 

рік 

Куратори груп, 

студрада 

14. Медіа-вітання на адресу закладів освіти 

області, регіону, структурних підрозділів, 

ЛНУ імені Тараса Шевченка, інших закладів 
освіти України. 

Постійно Голова студради 



15. Участь в урочистих заходах Університету. Березень Весь коледжний 
колектив 

16. Проведення та участь студентів у Святі 
вишиванки 

Травень 2022 Студентська 
рада 

17. Свято вручення дипломів Червень 2022 Адміністрація, 
Студрада. 

 

6. Підтримка талановитих здобувачів фахової передвищої освіти 
 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальні 

1. Організація художніх та літературних 

виставок, творчих робіт, фотографій та 

інтернет-проєктів студентів до визначних та 

знаменних подій з життя коледжу, регіону, 

держави. 

За планом 

робота 
коледжу, ОСС 

Голови ПЦК, 

куратори груп, 
студентська рада 

2. Участь у міських та університетських 

конкурсах, концертах, фестивалях. 

За планом 

Коледжу та 

ЛНУ 

Студрада, 
куратори груп 

3. Участь у міських фестивалях, заходах 

художньої самодіяльності 

За календарем Куратори 

груп, 

студрада 

4. Реалізація програми заходів щодо відзначення 

Міжнародного Дня студента 

Листопад 2021 Студентська рада 

5. Організація свята «День закоханих» Лютий 2022 Студентська рада 

6. Участь в урочистому концерті присвяченому 

Міжнародному Жіночому Дню 

Березень 2022 Куратори груп, 

студентська рада 

7. Участь талановитої молоді у науково- 

тематичних конференціях, спортивних 

змаганнях, благодійних акціях міста, області, 

регіону. 

Протягом року Адміністрація, 

студрада 

 

7. Створення належних умов для адаптації випускників коледжу до 

сучасного ринку праці та стимулювання мотивації до трудової 

діяльності 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальні 

1. Функціонування Комісії щодо сприяння 

працевлаштуванню здобувачів фахової 

передвищої освіти та випускників коледжу 

Постійно Адміністрація 

2 Проведення тренінгів з адаптації та 

мотивації до навчання в коледжі здобувачів 
фахової передвищої освіти I курсу 

Перший 

семестр 

Куратори груп 



3. Про волонтерський рух як засіб вимірювання 

рівня сформованості морально-етичних 
якостей молоді в системі соціально- 

гуманітарної роботи. 

Грудень 2021 Керівник 
волонтерського 
гуртка 

4. Ознайомлення випускників коледжу з 

ринком праці, ярмарками професій, правами 
та обов’язками молодих фахівців соціально- 
педагогічної, дошкільної та музичної 
передвищої освіти. 

Березень 2022 Адміністрація 

5. Про впровадження інноваційних форм 

роботи кураторів академічних груп з 

здобувачами фахової передвищої освіти 

Квітень 2022 Адміністрація, 

куратори груп 

 

8. Фізичне становлення особистості 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальні 

 

1. 
Участь у зональній обласній спартакіаді 

серед навчальних закладів міста, області. 

За графіком Викладачі 
фізичного 
виховання 

2. Проведення спортивних заходів до Дня 

фізичної культури та спорту. 

Вересень 2021 Викладачі 
фізичного 
виховання 

3. Святкування Дня туризму. Вересень 2021 Куратори груп 

4. Участь у фестивалі краси і спорту Квітень 2022 Куратори груп 

5. Загально-коледжне свято «День здоров’я» Квітень 2022 Куратори груп 

6. Пропагування кращого досвіду викладачів 

українських ВНЗ з фізичного виховання 

щодо формування здорового способу життя 

Постійно Викладачі 
фізичного 
виховання 

7. Участь в обласних, регіональних та 
Всеукраїнських змаганнях за видами спорту 

За графіком Викладачі 
фізичного 
виховання 

8. Участь в коледжній та університетській 
спартакіаді. 

За графіком Викладачі 
фізичного 
виховання 

 

9. Робота з соціально незахищеною категорією здобувачів фахової 

передвищої освіти та населення 
 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальні 

1. Створення інформаційної сторінки, стенду 

для соціально незахищених категорій дітей 

та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують 
сторонньої допомоги. 

Постійно Адміністрація, 

студентська рада 



2. Проведення психологічних лекторіїв для 

батьків та здобувачів фахової передвищої 

освіти, надання методично-консультативної 

допомоги з питань соціальної підтримки 
дітям-сиротам, переміщеним особам зони 

проведення ООС. 

Протягом 

року 

Адміністрація, 

студентська рада 

3. Розміщення на офіційному сайті коледжу, 

студентської сторінки соціальної мережі 
Фейсбуку інформаційних повідомлень з прав 
людини, прав внутрішньо переміщених осіб, 
дітей сиріт тощо. 

Протягом 

року 

Програміст, 
студентська рада 

4. Проведення аналізу стану соціально- 

побутових умов внутрішньо переміщених 

осіб, сиріт. 

Перший 

семестр 

Куратори груп, 

студентська рада 

5. Проведення різноманітних благодійних 
волонтерських акцій. 

Протягом 
року 

Куратори груп, 
студентська рада 

6. Моніторинг діяльності коледжу з 

матеріальної підтримки соціально 

незахищеної категорії здобувачів фахової 
передвищої освіти. 

Протягом 

року 

Адміністрація 

 

10. Шляхи ефективного входження до світової медіа-освіти 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальні 

1. Створення цілісних, інформаційно- 

розгорнутих матеріалів, презентацій з історії 

Коледжу та Університету. 

Постійно Куратори груп, 

студентська рада 

2. Формування цілісної інформаційної бази 

випускників  коледжу  різних років з 
розміщенням на Інтернет-сайтах 

Протягом 

року 

Програміст, 

всі викладачі, 
студентська рада 

3. Модернізація студентського сайту в 
соціальних мережах інтернету 

До 01.10.21 Програміст, 
Голова студради 

4. Робота молоді в освітньому порталі 
(електронне навчання) 

З 02.09.21 Адміністрація, 
Куратори груп 

5. Медіа вітання на адресу навчальних 

закладів, структурних підрозділів ЛНУ імені 

Тараса Шевченка, Університету інших 
закладів освіти області, регіону, України. 

Протягом 

року 

Адміністрація, 

Програміст, 

Голова студради 

6. Проведення Інтернет конкурсів, виставок до 
визначних та знаменних дат, подій. 

Протягом 
року 

Студентська 
рада 

7. Робота кураторів груп в соціальній мережі 
Фейсбук та платформі Google 

З вересня 2021 Програміст, 
Куратори груп 

8. Про ознайомлення молоді академічних груп 

з новітніми освітніми державними 
документами. 

Березень 2022 Адміністрація, 

Куратори груп 



9. Підготовка інформаційних матеріалів та 

забезпечення оперативного висвітлення про 

реалізацію молодіжних проєктів та заходів з 

навчально-методичної, науково-дослідної й 
соціально-гуманітарної роботи. 

2021-2022 

навчальний 

рік. 

Програміст, 

Куратори груп 

 


