
 ЗВІТ З 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ КОСІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПДМ ЛНАМ 

ЗА 2020-2021 н. р. 

 

Виховна робота є невід’ємною складовою освітнього процесу Косівського інституту 

ПДМ ЛНАМ. 

Пріоритетним напрямом в організації виховного процесу є індивідуальний підхід 

до виховання кожного студента, стимулювання саморозвитку й самовиховання, духовного 

пошуку, створення виховного середовища, залучення студентів до здобутків духовної та 

моральної культури нації, формування патріотів,  гідних громадян України. Увесь спектр 

виховної роботи, яка проводиться в  навчальному закладі, представлений у комплексному 

плані з виховної роботи та плані заходів з національно-патріотичного виховання. Протягом 

року проведено  організаційні та культурно-масові заходи, у тому числі в дистанційному 

форматі, до святкових та знаменних дат із залученням всього науково-педагогічного 

колективу та інших спеціалістів:  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 

№ Назва проведеного заходу Дата виконання Відповідальний за 

виконання 

1.  Розроблено та затверджено 

комплексний  план виховної 

роботи: кураторів – 

вихователя гуртожитку; – 

спортивно–масового 

характеру;  

–практичного психолога, 

студентського 

самоврядування. 

            17.09.2020 Заступник директора з 

виховної роботи, 

практичний психолог, 

вихователь гуртожитку, 

куратори 

студрада 

2. Організовано виховну 

роботу  за такими 

напрямками: – національно–

патріотичне виховання; – 

правове виховання; – 

морально–етичне, сімейно– 

родинне виховання; – 

художньо–естетичне 

виховання; – трудове 

виховання; – екологічне 

виховання; – формування 

здорового способу життя; – 

творчий розвиток 

особистості студента; – 

індивідуальна робота зі 

студентами за інтересами. 

Протягом 

2020-2021 н.р. 

Заступник директора з 

виховної роботи, , 

практичний психолог, 

куратори академічних 

груп 

3. Бесіда зі студентами, що 

проживають у гуртожитку 

про Правила внутрішнього 

розпорядку гуртожитку. 

 Вересень-жовтень 2020 Куратори, вихователі 

4. Бесіда зі студентами, що 

проживають на квартирах у 

   Протягом 2020-2021 н.р. Куратори 



приватному секторі, 

відвідування квартир. 

5. Рейди перевірки стану 

проживання студентів  у 

гуртожитку, на квартирах у 

приватному секторі. 

 Протягом 2020-2021 н.р. Заступник з виховної 

роботи, 

куратори, вихователі, 

комендант гуртожитку 

студрада 

6. Проведено анкетування 

студентів з метою 

виявлення лідерів та 

формування студентського 

колективу. 

Вересень 

2020 р. 

 куратори 1-4 курсу, 

практичний психолог 

7. Індивідуальні бесіди з 

батьками з метою виявлення 

особливостей у поведінці 

або стану здоров’я 

студентів. 

Протягом 

2020-2021 н.р. 

 Заступник з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

практичний психолог, 

вихователь гуртожитку 

8. Організовано діяльність 

органів студентського 

самоврядування. 

Вересень- 

Листопад 2020 

Студентське 

самоврядування 

9. Залучено студентів до 

участі в різних виховних 

заходах. 

Протягом 

2020-2021 н.р. 

Куратори академічних 

груп, керівники гуртків 

10. Складено списки дітей–

сиріт, напівсиріт,  студентів 

з багатодітних, 

малозабезпечених сімей. 

Вересень 2020 Заступник директора з 

виховної роботи, 

практичний психолог 

  

Протягом навчального року проводилися інформативні бесіди-роз’яснення зі 

студентами, які мають пільги з метою підготовки їх документації на отримання  та 

поновлення соціальної стипендії. 

 

Студенти пільгових категорій, які в 2020-2021 н. р. отримують соціальну 

стипендію: 

 

1 Студенти із малозабезпечених сімей 16 

2 Діти-сироти  

 

3 

3 Діти учасників АТО 5 

4 Діти-інваліди  

 

6 

5 Діти Шахтарів  

 

1 

6 Діти Чорнобильців 3 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 

 

№ Назва проведеного 

заходу 

Напрям 

виховної роботи 

        Дата виконання Відповідальний за 

виконання 

І семестр 2020 

ВЕРЕСЕНЬ 



1. Відео-привітання з 

нагоди Дня Знань 

2020 р.  

Національно-

патріотичне 

виховання 

         01 вересня 2020 

 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

студрада 

2. Проведено першу 

лекцію у 2020/2021 

навчальному році 

згідно з 

рекомендаціями 

МОН України: 

«Шляхи запобігання 

розповсюдження 

COVID-19». 

          1-4 вересня 

 

Куратори 

академічних груп 

3. Міжнародний день 

писемності 

(грамотності) 

Національно-

патріотичне 

виховання 

08.09.20  Бойчук І.І. 

Козар Л.С. 

 

4. До Всесвітнього дня 

запобігання 

самогубствам 

проведення 

профілактичних 

тренінгів: «Життя – 

це найцінніший 

скарб»; «Я не боюся 

жити»; «Я можу 

помилятися, я можу 

не здаватися!»; 

«Ефективне 

управління 

емоціями». 

Превентивне 

виховання 

07.09 – 10.09.2020 Практичний 

психлог, 

вихователь      

гуртожитку 

5. Хвилинки–цікавинки 

до Всеукраїнського 

дня бібліотек 

«Сторінки життя 

бібліотек світу». 

Художньо-

естетичне 

виховання 

30.09.2020 Бібліотека 

ЖОВТЕНЬ 

1. Проведено міні–

тренінги для 

студентів першого 

курсу до 

Міжнародного дня 

боротьби проти 

насилля 

«Попередження 

булінгу серед 

підлітків». 

Правове 

виховання 

Протягом місяця Практичний 

психолог 

Пасічняк  М.М. 

куратори 

2. Тренінг «Торгівля 

людьми ближче, ніж 

може здаватися» до 

Європейського дня 

боротьби з торгівлею 

людьми 

Правове 

виховання 

16.10.20  Центр зайнятості, 

вихователь 

гуртожитку 

Стефурак Т.В. 

 



3. Виставка літератури 

Лесі Українки (в 

рамках плану заходів 

з відзначення у 2021 

році 150–річчя з дня 

народження Лесі 

Українки) 

Національно-

патріотичне 

виховання 

Протягом року бібліотека 

ЛИСТОПАД 

1.  До Дня української 

мови та писемності 

літературна година 

єдності Поезія – 

слово! Поезія – пісня! 

Поезія – вільна 

душа!».  

Національно-

патріотичне 

виховання 

09.11.20 Заступник з 

виховної роботи, 

Козар Л. С.,  

Бойчук І.І. 

Студенти 2-3 курсу 

2. Проведення годин 

корпоративної 

культури до 

Міжнародного дня 

толерантності 

Художньо-

естетичне 

виховання 

12.11– 14.11.2020 Куратори груп, 

вихователь 

гуртожитку 

3. До Всесвітнього дня 

доброти флешмоб 

добрих справ. 

Художньо-

естетичне 

виховання 

13.11.2020 

(дистанційно) 

Студрада, 

вихователь 

гуртожитку 

4 Онлайн привітання з 

Днем Студента 

Художньо-

естетичне 

виховання 

17.11.2020 

(дистанційно) 

 Заступник з 

виховної роботи 

Студрада 

5. «І мертвим, і живим, і 

ненародженим... 

Гірка історія злочинів 

проти людяності» – 

цикл заходів (круглі 

столи, тематичні 

лекції, уроки пам’яті) 

щодо вшанування 

пам’яті жертв 

Голодомору 1932– 

1933 років в Україні. 

Національно-

патріотичне 

виховання 

22-25 листопада 2020 

(дистанційно) 

 

Циклова комісія 

соціально–

гуманітарних 

дисциплін 

Районна бібліотека 

6. До Дня Гідності та 

Свободи захід 

виховного характеру: 

«Хоробрі серця 

України» 

Національно-

патріотичне 

виховання 

26.11.2020 

(дистанційно) 

 Куратори 

Районна бібліотека 

ГРУДЕНЬ 

1. Заходи до 

Всесвітнього Дня 

боротьби зі СНІДом. 

Екологічне 

виховання, 

Формування 

здорового 

способу життя 

1-4 грудня 2020 

(дистанційно) 

Студентська рада 

Куратори 

вихователі 

2. Заняття до 

Міжнародного дня 

боротьби з корупцією 

за матеріалами для 

Правове 

виховання 

09.12.2020 Куратори 

академічних груп 

Центр зайнятості 



антикорупційних 

уроків освітньої 

платформи EdEra 

3. Організовано відео 

новорічо-різдвяні 

вітання від дирекції 

та струдради. 

 

 

Художньо-

естетичне 

виховання 

20.12.2020 

(дистанційно) 

 Заступник з 

виховної роботи 

Козар Л.С. 

Студентська рада 

 

4. Урочисте вручення 

дипломів 

“Магістрам”. 

Художньо-

естетичне 

виховання 

27.12 2020 Заступник з 

виховної роботи 

Студентська рада 

ІІ семестр 

СІЧЕНЬ 2021 р. 

1. Заходи до Дня 

Соборності України. 

Тематичні лекції та 

години патріотичного 

виховання. 

Національно-

патріотичне 

виховання 

18.01– 22.01.2021 Циклова комісія 

соціально–

гуманітарних 

дисциплін, 

куратори 

академічних груп 

2. Відкриття тематичної 

виставки «Звучання 

національної ідеї в 

творах Лесі 

Українки» (в рамках 

Плану заходів з 

відзначення у 2021 

році 150–річчя з дня 

народження Лесі 

України). 

Національно-

патріотичне 

виховання 

22.01.2021  

бібліотека 

3. Лекція до 

Міжнародного дня 

пам’яті жертв 

Голокосту. 

Національно-

патріотичне 

виховання 

27.01.2021 Мартинюк Г.М. 

4. День пам’яті героїв 

Крут. Усний журнал 

«Герої Крут – сучасні 

паралелі». Година 

історичної правди 

«Міфи та реальність 

про Крути». 

Національно-

патріотичне 

виховання 

29.01.2021   

Районна бібліотека 

ЛЮТИЙ 

1. Просвітницькі 

тренінги . виховні 

години«Зустрічатися? 

За і проти, та чи 

готовий я до 

серйозних 

стосунків?», 

«Гендерні стереотипи 

– міфи та 

реальність», «Що ми 

Особистий 

розвиток 

студента 

 Протягом місяця Практичний 

психолог, куратори 

академічних груп 



знаємо про кохання». 

Проведення 

опитування рівня 

обізнаності студентів 

про культуру 

романтичних 

стосунків. 

2. Години вшанування 

подвигу учасників 

Революції гідності та 

Героїв Небесної 

Сотні в академічних 

групах «Пам’ятаємо 

Героїв Небесної 

Сотні». 

Національно-

патріотичне 

виховання 

19.02.2021 куратори 

академічних груп, 

вихователі 

3. «Мово українська, 

гордосте моя!»: 

літературно–музична 

композиція до 

Міжнародного дня 

рідної мови. 

Національно-

патріотичне 

виховання 

22.02.2021 Козар Л.С. 

Островська І.В. 

Бойчук І.І. 

4. До Дня безпеки в 

Інтернеті: «Студенти 

і соціальні мережі» 

Година спілкування 

“Правопорушення” 

Онлайн-вебінар 

“Безпека в інтернеті”. 

Превентивне 

виховання 

23.02.21 р. 

(дистанційно) 

Організатори: 

Подільський 

державно-аграрний 

унівеситет) 

БЕРЕЗЕНЬ 

1. Шевченківські дні: 

комплекс заходів 

(засідання круглого 

столу «Актуальність 

творів Кобзаря у 

сьогоденні України»; 

літературно–

мистецький конкурс 

на краще виконання 

творів Кобзаря). 

Національно-

патріотичне 

виховання 

09.03 – 12.03.2021 

(дистанційно) 

Організатори: 

Науково-

методичний центр 

ЗФПО; 

Бойчук І.І.  

2. Літературна вистака, 

присвячена творчості 

Л. Костенко. 

Національно-

патріотичне 

виховання 

18.03. 2021 бібліотека 

КВІТЕНЬ 

1 Участь студентів у 

онлайн екологічному 

вебінарі до Дня 

довкілля 

Години спілкування 

“Профілактика та 

дотримання 

протиепідемічних 

Екологічне 

виховання 

           

16.04.21 р. 

Заступник з 

виховної роботи, 

студентська рада  

 
2  



заходів в період 

каранину”. 

3.  Захід до Дня 

вшанування 

учасників ліквідації 

Чорнобильської АЕС 

Національно-

патріотичне 

виховання 

26.04.2021 Пліхтяк Л.М. 

Івасюк Д.В. 

районна бібліотека 

4. Благодійна акція 

збору великодніх 

подарунків для 

воїнів. 

Національно-

патріотичне 

виховання 

23.04.2021 Студрада, 

викладачі 

5. Міні-тренінг 

“Працевлаштування” 

Професійне 

виховання 

29.04.2021 Центр зайнятості 

ТРАВЕНЬ 

1. Виховний захід до 

Дня Європи. 

Національно-

патріотичне 

виховання 

12.05.2021 Кабин С.В. 

Гебель С.Ф. 

Районна бібліотека 

2. Флешмоб до Дня 

вишиванки «Між 

схрещених нитей 

прошито людину…» 

“Оберіг роду”. 

Національно-

патріотичне 

виховання 

20.05.2021  Заступник з 

виховної роботи 

Куратори І курсу: 

Островська І.В,, 

Кабин С.В,, Гебель 

С.Ф, студрада 

3. Відвідування 

студентами музеїв з 

нагоди 

Міжнародного дня 

музеїв. 

Художньо-

естетичне 

виховання 

21.05.2021 Куратори груп, 

викладачі 

4. Проведено годину 

спілкування на тему: 

«Принципи та 

фундаментальні 

цінності академічної 

доброчесності та 

етики академічних 

взаємовідносин» 

 31.05.21 р.  Заступник з 

виховної роботи 

Студрада 

ЧЕРВЕНЬ 

1. Проведено День 

відкритих дверей. 

Профорієнтаційна 

робота 

02.06. 2021  Викладачі циклів 

 

• За звітний період в інституті працює один гурток художньої самодіяльності: духовий 

оркестр (керівник Рудий М. А.), до якого залучено понад 14 студентів денної форми 

навчання. Заняття проходили 2 рази в тиждень.  

• Студенти коледжу стали учасниками молодіжної   ради  при Косівській міській раді. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати участі студентів у культурно-масових заходах  

у 2020-2021 н. р.  

 

Назва фестивалю, 

конкурсу 

Диплом, місце, 

грамота, титул 
Учасники 

Обласний дистанційний 

конкурс  поезії До дня 

української мови та 

писемності. 

І місце  

Номінація 

“Патріотика” 

Лукінчук Анжеліка ІІІ 

ХОМ 

(підготували: Бойчук І.І.) 

Всеукраїнський онлайн 

флешмоб до Дня 

Вишиванки,  

організований Науково-

методичним центром 

вищої освіти та фахової 

передвищої . 

І місце  

Номінація «Оберіг 

роду» 

Студенти 1-2 курсу 

відділу: 

ХВШ 

ХТ 

ХВД 

 

Соціально - побутові питання студентів: 

Органічною складовою єдиного освітнього процесу  є виховна робота зі студентами-

мешканцями гуртожитку. Використовуються всі можливості виховної діяльності для 

максимального створення комфортних умов, які сприяють всебічному розвитку студентів. 

Приділяється велика увага вивченню контингенту першокурсників.  

За мету ставилось:  вивчення  умов їх проживання в сім'ї , психологічного портрету та 

соціального статусу, підбираються форми в методи індивідуальної виховної роботи. 

Здійснюється соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, напівсиріт, дітей з малозабезпечених, дітей інвалідів та дітей, 

батьки яких є учасниками бойових дій. Своєчасно вирішуються питання їх фінансового 

забезпечення, харчування, надання матеріальної  і моральної допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Висновок 

Виховна робота в 2020-2021 н. р. була направлена на створення сприятливих умов для 

всебічного розвитку студентів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного 

світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної 

індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомлений вибір здорового способу життя, на 

осмислення самовизначення в обраній професії, на пропаганду духовних надбань 

українського народу, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до 

протиправних діянь. Особливе місце в організації виховної роботи відводилось 

розв’язанню завдань професійного виховання, метою якого є формування у студентів 

поваги до обраної спеціальності, розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця. 

Провідна роль у виховному процесі відводилася професорсько-викладацькому складу, 

який через навчальний процес (лекції, семінарські, практичні заняття тощо) здійснював 

латентне, непряме виховання: формування професійних якостей, інтелектуальної та 

професійної культури, позитивних якостей і рис. 

 Виховна робота у позанавчальний час була спрямована на подальший розвиток творчих 

здібностей, формування якостей, необхідних майбутньому фахівцеві. Слід відзначити, що 

виховна робота за звітний період була спрямована на впровадження сучасних освітніх 

технологій у навчально-виховний процес, визнання пріоритету самовиховання студентів, 

індивідуальної діяльності, орієнтованої на розвиток власного потенціалу.  

Досягнуто певного позитивного рівня результативності виховного процесу.  

Однак, слід активізувати роботу академнаставників студентських груп щодо вивчення 

індивідуальних особливостей студентів., зокрема акцентувати увагу на превентивному 

вихованні, та поведінки у гуртожитку.  

 Незважаючи на значні здобутки в організації виховної роботи, основними завданнями 

виховного процесу  на які потрібно звернути увагу в 2021-2022 н.р.  залишаються:  

• здійснення рейдів-перевірок гуртожитку викладачами, кураторами, зав. кафедрами 

згідно з графіком для  забезпечення контролю поведінки та за санітарним станом 

жилих кімнат. 

•  проводити бесіди зі студентами, а саме стосовно умов проживання у гуртожитку,  

культури комунікації  з викладачами та персоналом. 

• відновлення гурткової роботи ( художню самодіяльність), щоб якомога більше 

студентів було залучено, (оскільки одного гуртка “Духового оркестру” не 

достатньо). 

• пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок (заборонити, 

щоб викладачі палили разом зі студентами на території навчального закладу) . 



Заступник з виховної роботи                                                    І. Ю. Тим’як 

 


