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принципи виховАння
Виховання   студентсько.і.  молоді   в  Хустському  базовому  медичному
фаховому  коледжі  ґрунтується на таких засадах:

•   демократичності - визнанні академічною спільнотою права кожного на
свободу     виявлення     своє.і.     творчо.і.     індивідуальності,     усунення
авторитарних методів виховання;

•    гуманізац!..і. - створенні умов для особистісно.і. самореалізаці.і., формуванні
ЛЮдЯНО1, ЩИРО.1., дОбРОЗИЧЛИВО.1., МИЛОСеРдНО.1. ОСОбИСТОСТі;

•    єдності навчально.і. та виховно.і. діяльності - консолідаці.і. студентства та
науково-педагогічних   працівників   у   єдину   академічну   спільноту,
об'єднану спільною мораллю та ідеями;

•    послідовтості,   системності   і   наскрізності   -   привнесенні   виховних
аспектів у рсі ф?рми освітнього процесу, зв'язок виховання з життям,
трудовою діяльністю народу та продуктивною працею;

•    диференціаці.і.  та  індирідуалізаці.і.  виховного  процесу  -  врахуванні  у
ВИХРВНій      д1.ЯЛЬНОСТ1      РіВНіВ      фіЗИЧНОГО,      дУХОВНОГО,      ПСИХіЧНОГО,
СОц1аЛьНОГО, 1НтелектуалЬнОгО РоЗвитКу студентів, стиМУлЮВаНні .1.ХнЬо.1.
активності та розкритті творчо.і. індивідуальності;

•    єдності теорі.і. та прак.тики - реалізаці.і. набутих студентами знань, умінь і
навичок на практиці, включаючи самоврядну та іромадську діяльність;

•    природовідповідності   -   врахуванні   багатоіранно.і.  і   цілісно.і.  природи
людини,     вікових     та     індивідуальних,     соціально-психологічних
особливостей студентів;

•    пріоритету  правово.і. свідомості  - tвихованні  поваги до  конституційних
прав та свобод людини.

Пріоритетні напрями виховно.і. діяльності :

єдність навчального та виховного процесів;

розвиток гуманістичного мікроклімату, культури взаємовідносин,
здорового способу життя;

•        формування творчо.і. атмосфери;

•        підвищення ефективності інформаційно -просвітницько.і. роботи;

•        виховання молоді з патріотичних, гуманістичних позицій;

•        удосконалення індивідуально.і., медико-профілактично.і. роботи зі
студентами,особливо в умовах карантину;

•

ОРган1Зац1я СоЦ1алЬнО-ПсихОлОгічно.1. допомоги сТудеНтам;

розвиток ртудентського самоврядування, допомога студентським
організаціям;

формування  коледжних традицій.



Основні форми  виховно.і. роботи зі студентами :

позаурочні заняття;

виховні години:на рівні академічно.і. групи, коледжу, області ;

З:;:::Ятсь=ихС#g:,ГИХ    СеКЦіЯХ>    ГУРТКах,    творчих    колективах    і

участр у п.ідготовці і проведенні  конкурсів,  свят, тематичних вечорів,
зльотів та інше.



зміст
1. Організаційні заходи
2. Національно,патріотичне  виховання
3. Морально,правове виховання
4. Родинно-сімейне виховання
5. Художньо,естетичне виховання
6. Трудове  та екологічне виховання
7. Спортивно-масові заходи
8. Робота органів студентського самоврядування



І. Організщійні заходи

Ng п/п заходи Термін проведення Відповідальні

1. Проведення дня знань 01.09.2021р. Куратори іруп                  |

2. Вибори  студактиву  в Вересень Завідувачі відділень,
академічних  ірупах   та на куратори груп                     і
відділеннях

ll

3. Вибори в студентську раду Вересень Студенти груп                     !

4. Загальні збори з Вересень Голова п/к студентів,
першокурсниками з метою керівники гуртків                 !єг
виявлення талантів, залучення
до предметних гуртків, гуртка
ХУдоЖНЬО.1. СаМОдіЯЛЬНОСТі,

uспортивних секціи.

5. Проведення анкетування в Вересень Куратори груп                     іі
групах з метою виявлення
інтелектуального та
світоглядного рівня студентів

6. Організація чергування іруп в Вересень Куратори груп
аудиторіях

7.
u, Протягом року Кураторигруп                         )ІІ!(Проведення реидів - перевірок

санітарно-побутоЬих умов
проживання студентів на
приватних квартирах

8. Студентська конференція Жовтень Студентська рада                 І
коледжу коледжу                                   ІІ

9. Організаційна робота по Протягом року Куратори груп
інформуванню батьків про стан
успішності та відвідування
занять студентами

10. Проведення Згідно графіку Зав.відділень, куратори
загальноколеджних груп
батьківських зборів (студентів І
курсу)



11. Проведення батьківських Згідно ірафіку Зав.відділень, кураторигруп
зборів (студентів ІІ - IV курсів)

12. Проведення  виховних   годин за Зав. відділень, куратори
в академічних групах розкладом(четверг) груп                                        і

13. Планування та організація Вересень Керівники гуртків,
ВОЛОНТеРСЬКО.1. діЯЛЬНОСТі В студентське
коледжі самоврядування

14. Планування та організація Вересень Заступник директора з
роботи Ради профілактики навчально-
правопорушень ВИХОВНО.1.РОбОТИ

П. Нщіонально-патріотuчне вuховання:
•    формування національно.і. свідомості і відповідальності за долю Укра.і.ни;
•    виховання любові до рідно.і. землі, .і-і. історі.і., відновлення і збереження
іСТОРИЧНО.1. ПаМ'ЯТі;
•    культивування кращих рис украЇнсько.і. ментальності (працелюбності,
індивідуально.і. свободи, глибокого зв'язку з природою та ін.);
•    виховання бережливого ставлення до національного багатства кра.і.ни,
мови, культури, традицій.

Ng п/п заходи термінпроведення Відповідальні             І

1. Участь у загальноміських заходах 24.08.2021 Зав.відділень
з нагоди дня незалежності

2. Урочисті заходи, присвячені  дню 01.09.2021 зав.          відділень,          п к і
знань студентів,   куратори   гр}-п.студентське Ісамоврядуванняі

3. Перша лекція: «Укра.і.на -єдина 01.09.2021 Куратори груп
кра.1'на»

4. Відвідування студентами Вересень - Куратори груп                        ІІ
краєзнавчого музею м.Хуст жовтень



5. Проведення історико-краєзнавчих Протягом Куратори іруп,викладачіісторі.і.
екскурсій по місту    для студентів року
коледжу

6. Проведення заходів з циклів Протягом Куратори  іруп,   викладачі
«Історична вахта пам'яті» та року історі.і.       та       суспільнихдисциплін
«Краєзнавча експедиція»

7. Екскурсія до  місць Партизансько.і•   Запланами Куратори груп
слави  м.  Хуст,  присвячена  дню кураторів
партиз ансько.і. слави груп

8. Проведення    заходів     «Молодь За планами Куратори груп
напередодні виборів», «Я голосую кураторів
вперше», « Я голосую свідомо» груп

09. Виховний          захід :          «Велика Жовтень,2021 Куратори груп
вдячність    та    шана    тим,    хто
захищає нашу Вітчизну»

10. Усний  журнал  «Наші  земляки  - Жовтень, ІЩ гуманітарних  та
ГеРО.1. ІІ СВіТОВО.1. ВійНИ».Зустрічзветеранами 2021 СОЦіаЛЬНО -еКОНОМіЧНИХ     ідисциплін

11. Виховна година до дня 04.10.21 Куратори груп
украЇнського козацтва «Моя сім'я-
моя Родина»

12. Тиждень Козацько.і. слави 1  1 . 10- Ц/к           національно     -
14.10.2021 патріотичного                   та івійськовоговиховання

13. Участь у міському конкурсі Листопад, Профспілковий комітет
(tКращий студент року» 2021 студентів

14. Круглий стіл:  «Ми - нація єдина, Листопад ІЩ гуманітарних та
ТВО1 МИ д1ТИ, УКРа.1.НО» 2021 соціально - економічнихдисциплін

15. Мітинг реквієм «Голгофа голодно.і. 20.11.2021      1дКуратори   іруп,   викладачіі
смерті»   до   дня   пам'яті   жертв сторі.і.        та        суспільнихі
голодомору       та       політичних исциплін                              І



16.17.

репресій

Виступ   -   презентація   «Небесна     грудень, Викладачі         історі.і.         таСОТНЯ».     дО     РіЧНИЦі     РеВОЛЮЦі1             2021 СУСП1ЛЬНИХ дИСЦИПЛіН
Г1дНОСТі

Проведення Всеукра.і.нського 06-10.12 Ц/к  національно -патріотичногота,-віиськовоговихованнятижня права

18.19. Виховні години на Протягомроку Куратори груп
теми:•«Історія навчального закладу»,

•   «Розвиток медицини на
Закарпатті»,  .

•    21 вересня-деньмирув
укра.1.ні.

•    «Символіка Укра.і.ни. Історія
виникнення, іі значення».

•      духовність, як основа життя
сучасно.і. людини

•    Видатні та шановані
випускники  навчального
закладу

•     «Батьківщину-мати умій
поважати»,

•     «Гарний спеціаліст
починається з гарного
студента».

«Моя  турбота»  -  акція  вручення грудень,2021 Студентськеподарунків      дітям      інвалідам, самоврядування.  Профко.\:студентів іприсвячена дню , інваліда

20. Святкування дня ЗСУ 06.12.21 Ц/к           національно      -:іайТсРьі::::=оО:ОихованняТа ІІ

21. Круглі столи  :

сТравеньд
Ц/к       гуманітарних       таІ

•   Перспективи        входження ::і:::іОн  -   еКономічнї(ІІ(ІУкра.і.ни до Євросоюзу,
•   Павло     Полуботок         та

розвиток       демократичних



засад виборності в Укра.і.ні ііііііЕ

І(

22. Уроки-подорожі «Храми Протягомроку Куратори груп
Закарпаття»

23. Позааудиторні заходи : Протягомроку Куратори груп,ц/кгуманітарних та

•   Мова моя калинова,
•    Тарас Шевченко видатний соціально - економічнихдисциплін

украЇнський художник,
•   Іван Мазепа-зрадник чи

народнии герои,
•   дзвони пам'яті,
•    Забуттю не підлягає»,
•   Чорнобиль -мужність,

скорбота, пам'ять,
•    СтепанБендера-

U..
ПОЛ1ТИЧНИИ д1ЯЧ 1

[(національнии герои
укра.1.ни,

•     Тільки пам'ять не сивіє,
('\

•    Закарпаття -ріднии краи,

24. Свято укра.і.нськоЇ мови та 10.02.2022Лютий,2022 Ц/к гуманітарних та            |соціально-економічнихіі
писемності «Живи, рідно мово,  у
серці народу,  в душі Укра.і.ни» дИСЦИПЛ1Н

Ц/к гуманітарних та            ісоціально-економічнихідисциплін ІI!І25.26.27. Позааудиторний загально-
коледжний захід з нагоди   річниці
виведення війск колишнього
СРСР з республіки Афганістан
«Ти - вічний бітіь , Афганістан»

Відзначення дня вшанування 15-17.02.22 Ц/к  національно -патріотичногота
учасників бойових дій на
територі.і. інших держав та дняГеро.і.вНебесно.і.Сотні.Виховнийзахід:«Т.Г.Шевченко - військового виховання        (

Березень, В икладачі укра.і.нсько.і.           іі
2022 літературипоет-пророk»

28. Тематичні перегляди фільмів : Протягомроку Куратори груп                         ІІ

•   Ми з майбутнього,
•   В бій ідуть  лише старі,
•   Я  -Укра.і.нець, 'l



•   Червоний  і
•    Захар Беркут

та інші

29. Фотовиставки «Світ відкритий для Протягом Студентське
нас» до знаменних дат року самоврядування, профком

30 дні     пам'яті     та     примирення, 07-10.05 .22 Ц/к          національно     -
присвячені  пам'яті  жертв  друго.і. патріотичного                  та

v -
СВ1ТОВО1  В1ИНИ. віиськового виховання

ІП. Морально-правове виховання ..

Моральне виховання :

•    формування почуття власно.і. гідності, честі, свободи, рівності,
працелюбності, самодисципліни;

•    формування морально.і. культури особистості, засвоєння моральних
норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних
переконань;

•    становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних
стосунків.

Громадянсько-правове виховання :

•   прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;
•    виховання поваги до Конституці.і., законів УкраЇни, державних символів

укра.1'ни;
•    виховання громадянського обов'язку перед Укра.і.ною, суспільством;
•    формування політично.і. та правовоЇ культури особистості;
•    залучення студентсько.і. молоді до участі у доброчинних акціях і

розвитку волоіітерського руху.

заходи

Ознайомлення студентів з
нормативними документами, що
регламентують .і.х  права та обов'язки в
коледжі
Правила внутрішнього розпорядку .

2. Цикл бесід на теми  морально-
правового виховання, питань

термін
проведення

Вересень, 2021

Протягом року

Відповідальні

Зав.відділеннями,
куратори груп

Викладач права,
куратори груп,



!попередженняправопорушеньта
злочинності серед студентів

Круглі столи  за темами: Протягом року
-«Конституція Укра.і.ни»;
-«Символіка Укра.і.ни»;
- «Права студентів»;
-«Булінг»

п/к студентів

Куратори іруп

Виховні години на теми:

•    «Здоровий спосіб життя запорука
здоров'я наці.і.»

•    «Важливість обраноЇ професі.і.»,
•    «Збережемо природу для

нащадків»,
•   Самовиховання -як основна

засада розвитку особистості
•    Крадіжка-це злочин
•   Посадові злочини в медицині
•    Моя відповідальність за життя та

здоров,я
•    Адміністративна відповідальність

за правопорушення в галузі
медицини

•    Юридична відповідальність за
правопорушення

•   Подорож кра.і.ною правових знань
•    Моя відповідальність за життя та

здоров'я
•   Пити, палити-чи жити?
•    Суд над цигаркою
•    Чи безпечні  «легкі наркотики»

Зустрічі з представниками органів
правопорядку.

Протягом року

грудень

Куратори іруп

Зав.відділень,
куратори груп



Проведення Ради профілактики
правопорушень з метою:

Запобігання девіантній поведінці,
антисоціальним явищам,
профілактики правопорушень серед
студентів.

Запобігання негативного впливу
інформаці.і., яка містить елементи
жорстокості, насильства,
порнографі.і., пропаганди
тютюнопаління, наркомані.і., пияцтва,
асоціально.і. поведінки

Тиждень про'філактики ВІЛ/СНІду

За окремим
планом

Грудень, 2021

Голова ради
профілактики

Волонтерський
гурток «СТОП-
сшд»

ІV. Родuнно-сімейне вuховання:

•    виховання поваги до сім"і. і батьків;
•   ознайомлення студентів і3 законодавством про шлюб і сім'ю, з

основами етики і психологі.і. сімейного життя;
•    формування усвідомленого ставлення до  батьківства;
•   виховання загальнолюдських норм поведінки у відношеннях юнаків та

дівчат, якостей сім'янина.

N9 п/п заходи термінпроведення Відповідальні

1. до дня людей похилого віку та Жовтень, Зав.відділень, іJк

дня ветерана-« Зустріч поколінь». 2021 студентів,викладачі,студентськарада

2. Організація допомоги сім'ям Протягом Куратори іруп,
престарілих пенсіонерів, робота року Керівник гуртка«Милосердя»
волонтерського гуртка
«Милосердя»



3. Виховна година « Моя сім'я-моя Жовтень, Куратори академічних
родина» 2021 груп

4. Проведення виховних годин : Протягом Куратори іруп, п/к
•   Як требарідну матір року, згідно студентів, викладачі

поважати планів дисциплін
•   Сучаснасім'я, якавона? кураторів груп «Акушерство» та
•   Любов всього найбільше на «Гінекологія»,

землі бібліотека
•   Моя відповідальність за

життя та здоров'я
•  Я скоробудумамою
•   Вагітцість та.іЇ переривання

в контексті загально-
людських цінностей

•   Аборт-це вбивство
•   Репродуктивне здоров'я

дівчат
•   Гігієна жінки в різні періоди

життя
5. Загальноколеджна  виховна  година Березень Куратори груп, п/к

«Світ починається з любові» 2022 студентів, студентськесамоврядування

6. Проведення    свята    дня    матері Травень Зав.відділень, куратори
«Мамо -вічна та кохана ..» 2022 груп

7. Захід     до     дня.    захисту     дітей Травень куратори
«Здорова    дитина    -        щаслива 2022 груп,зав.відділень, п/к
родина» студентів

8. Години психолога  з тематики: Протягом Викладачі основ

•   Етика шлюбних відносин, року психологі.і. тарепродуктивного

•  Ми подолаємо конфлікт здоров'яКуратори груп                  І

•   Ти  йя-завждисім'я

•   Мистецтво виходу з
конфлікту

•   Психологія  шлюбних
відносин



•   Взаємовідносини з родичам

9. Індивідуальна робота з батьками Протягомроку Куратори груп
гL_

V. Художньо-естетuчне вuховання..

•     розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчо.і. діяльності;
•     формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на укра.і.нських

народних традиціях та кращих надбаннях світово.і. культури;
•    вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і

відтворювати прекрасне у повсякденному жипі.

Ngп/п заходи термінпроведення Відповідальні

1. Урочистості  з  нагоди  дня 01.09.2021 Зав.відділень,профспілковий комітетстудентів
знань

2. Літературно - музична Жовтень , Зав.відділенням, куратори
композиція до дня фельдшера 2021 груп

3. Організація масових заходів Протягом П/к студентів,
культурного дозвілля - вечорів року студентське
відпочинку, дискотек. самоврядування

4. Вітальні листівки до дня Жовтень , Студенти академічних
захисникаВітчизни 2021 груп



Відзначення дня фарма-=-;вта.

Профорієнтаційні заходи

Вечір відпочинку з нагоди дня
студента. Відзнака кращих
студентів   медичного коледжу

ВідКРИТТЯ НОВОРіЧНО.1. ЯЛИНКИ
коледжу

Новорічна святкова проіі.ама

«Щедрий вечір ,  добрий вечір,
добрим людям на здоров'я»

Урочистості, присвячені
випуску молодих спеціалістів -
випускників  акушерського
відділення

« Коли єднаються серця ». до
дня всіх закоханих

Урочистості, присвячені
святу   8 Березня

виховний захід професійного
спрямування « Сильні духом» до
Всесвітнього дня здоров'я

Відвідування театральних вистав

Участь у міських
інтелектуальних іграх з «Брейн-
рингу» та «Що, де, Коли»

вересень

Протягом
року

Листопад
2021

грудень,
2021

грудень,
2021

січень
2022

лютий,
2022

лютий,
2022

Березень,
2022

Квітень,
2022

Протягом
року

раз на
семестр

Зав.відділенням,куратори
фармацевтичних груп

Ц/к, студентська рада

Студентське
самоврядування, профком
студентів

Зав.відділень, п/к
студентів

Зав.відділень,
студентська рада,
профспілковий комітет
студентів

П/к студентів,
студентське
самоврядування

Зав. відділень, куратори
груп,  п/к студентів,
студентське
самоврядування

Зав. відділень,  п/к
студентів, студентське
самоврядування

Куратори іруп, п/к
студентів, студентське
самоврядування

Щк педіатричних
дисциплін

Зав.відділень, куратори
груп

П/к студентів,
студентська рада



17. Проведення свята дня матері Травень Куратори іруп, п/к
«Мамо -вічна та кохана ..» 2022 студентів, студентськесамоврядування

18. Літературно - музична Травень 2022 Зав.відділень, куратори
композиція до Всесвітнього дня груп
медично.і. сестри

19. Урочистості, присвячені Липень 2022 Зав. відділень, кураторигруп,п/кстудентів,студ.самоврядування
випуску молодих спеціалістів
коледжу

УІ. Трудове  та екологічне вuховання:

•    формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах
ринково.і. економіки;

•    формування почуття господаря та господарсько.і. відповідальності;
•    розвитокіумінь самостійно та ефективно працювати.
•    формування основ глобального екологічного мислення та екологічно.і. культури;

виховання готовності до активно.1. екологічно.1. та природоОхоРоНно.1. діЯЛьНОст1
•    оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального

природокористування;

N9 п/п заходи

1. Проведення днів довкілля

термін
проведення

За окремим
графіком

Відповідальні

Зав.відділень, п/к
студентів,
студентська рада



2. Проведення        загальноколеджних Протягом Куратори груп            (
конкурсів: року

• на  краще  естетичне  оформлення
стінгазет   (   до   дня   вчителя,
дня  захисника Вітчизни,  8-го
Березня)•накращеозеленення аудиторі.і.

3 Систематичне прибирання та Протягом Куратори груп
озеленення аудиторій року

4. Роботи hіодо упорядкування Протягом Заст. директора з
територі.і. коледжу року АГР, куратори груп,   ,п/кстудентів,студентськарада

•    виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;

УП. Фізичне виховання та утвердження

ЗдОРОВОГО СПОСОбУ ЖиТТЯ

•    виховання відповідального ставлення до власного здоров'я, здорового способу
життя;

•    формування знань і навичок фізично.і. культури в жипі людини;
•    забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;
•     фізичне, духовне та психічне загартування;
•    формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним

звичкам, профілактика захворювань;

Ngп/п заходи термінпроведення В ідповідальні                !

1. Міська естафета , присвячена Вересень Викладачі фізичного
визволенню міста Хуст від 2021 виховання



фашистських загарбників

2. Презентація спортивного Вересень Викладачі фізичного
клубу «Медик» з метоюзалученнястудентівдоспортивнихсекцій 2021 вихованнян Першість коледжу з Жовтень, Викладачі фізичного
волейболу 2021 виховання

Е]
Першість коледжу з Жовтень, Викладачі фізичного
настільного тенісу 2021 вихованнян Першість міста Хуст з Листопад Викладачі фізичного
волейболу 2021 вихованнян Першість області з волейболу грудень Викладачі фізичного

2021 вихованнян Першість м. Хуст з грудень Викладачі фізичного
баскетболу 2021 виховання

8. Обласна спартакіада між Травень Викладачі фізичного
вищими навчальнимизакладамиірівняакредитаці.і. 2021 виховання

9. Спартакіада між студентами 14 жовтня Викладачі фізичного
та викладачами коледжу,присвяченаднюУкраЇнськоЇармі.і. виховання

10. Туристичні походи  студентів Травень Викладачі фіз.вих,
груп нового набору наоколицім.Хуст 2022 зав.відділеннями, куратори

груп,

11. Участь у  коледжних та Протягом Зав.відділень,кураторигруп
міських акціях : року

до всесвітнього дня
контрацепціЇ,дняпрофілактикиВІЛ/СНІду,Всесвітнього днявідмовивідпаління,днятолерантності,дняЗемлі,дняпрофілактикитуберкуjЇьозу,«Антинаркотик»,«АнтиСНІд»,«Життябезкуріння»,тощо.

§а



VПІ.  Робота  органів студентського самоврядування..

•   сприяння навчальній та науковій діяльності студентів;
•   сприяння  діяльності  різноманітних  наукових  гуртків  та  об'єднань

студентів;
•   сприяння культурній та творчій діяльності студентів;
•   забезпечення діяльність різноманітних студентських гуртків художньо.і.

самодіяльності, клубів за інтересами.
•   створення умов для активного відпочинку студентів

Ng п/п заходи термінпроведення Відповідальні

1. Вечір знайомств з першокурсниками Вересень Студентськарада,профком

2. день фізично.і. культури і спорту 09.09.21 Студентськарада,профком

3. день туриста 15.09.21 Студентська        ,рада,профком

4. Тиждень Фармацевта 20-23.09.21
'$аТдУа:епНрТ:БКкаом§

5. Захід, присвячений дню працівників 30.09.21 Студентська
ОСВ1ТИ рада, профком

6. Засідання студентського сенату Протягом
:аТдУаіепНрТ:аКкаом    ін(затвердження плану роботу,  вибори навчального

спікера студентського сенату, членів року (згідно
фракцій) плану)

7. Залучення студентів до роботи Жовтень Студентська
студентських клубів, гуртків та секцій рада, профком,   і



8. Посвячення у студенти 07.10.2021 Студентськарада,профком

9. Тиждень Козацько.і. слави 11 -14.10.21 Студентськарада,профком

10. Культурно - розважальна програма до 19.11.2021 Студентська
дня студента «Ми- студенти душею та рада, профком
тілом»

11. Організація фотовиставки 22.11.21 Студентськарада,профком

«Світ студентства»

12. Тиждень, присвячений дню боротьби 23.11.21  - Студентська
зі СНІдом (зустріч з працівниками 26.11.2021 рада, профком
центру профілактики СНІду ).

13. день Збройних Сил Укра.і.ни 06.12.21 Студентськарада,профком

14. Святкування Нового Року та Різдва 29.12.2021-14.01.22 Студентська
Христового рада, профком

15. Захід до дня закоханих Лютий, 2022 Студентськарада,профком

16. Відзначення дня вшанування учасників 15.02.22 Студентська
бойових дій на територі.і. інших держав рада, профком
та дня  ГероЇв  Небесно.і.  Сотні.

17. Захід, присвячений дню 8-го березня Березень, 2022 Студентськарада,профком

18. день сміху Квітень, 2022 Студентськарада,профком

19. Проведення акціЇ « Медичний коледж- Квітень, 2022 Студентська
територія без паління» рада, профком

20. Благодійна акція «Серце до серця» Травень, 2022 Студентськарада,профком

21. дні пам'яті та примирення, присвячені 07-10.05.22 Студентська
пам'яті жертв друго.і. світово.і. війни. рада, профком



22. Участь представників студради у Протягом року Студентська
нарадах різного рівня рада, профком

Заступник директора з навчально-виховно.і. роботи                     '     ' '    О.М.Пригара

!


