
 

План 

виховної роботи Чернівецького медичного фахового коледжу 

на2020/2021 навчальний рік 
 

№ 

п/п 

 

Зміст заходів 
Відповідальний 

виконавець 

Кінцеви

й термін 
виконання 

Кінцевий 

результат 

І. Освітня, організаційна, інформаційна та консультативна робота 

1. Підготовка проєкту наказу 

«Про призначення 

кураторами груп 1-2-их 

курсів медичних відділень 

Стрижаковська О.С. 

Попович Г.Б. 

Савчук Г.П. 

До 01 вересня 

2020 року 

Проєкт наказу 

2. Підготувати план виховної 

роботи куратора, 

зав.відділень, затвердити 

та подати пропозиції до 

плану виховної роботи 

кодеджу 

Попович Г.Б. 

Савчук Г.П. 

Вересень

- жовтень 

2020 

року 

План заходів з 

виховної роботи 

медичних 

відділень на 

2020/2021 н.р. 

Затвердження на 

педагогічній 

раді 

3. Брати участь у засіданні 

Адміністративної ради 

(очно/дистанційно) 

Вибірково Понеділок 

першого 

тижня 

навчання 

Виконання 

рішень 

4. Доповідати про роботу 

кураторів академічних 

груп та стан виховної 

роботи відділень на 

засіданні адмінради 

(очно/дистанційно) 

Попович Г.Б. 

Савчук Г.П. 

Згідно із 

календарним 

планом 

засідань 

адмінради 

Інформація 

завідувачів. 

5. Організовувати семінари 

кураторів на відділеннях 

(очно/дистанційно) 

Попович Г.Б. 

Савчук Г.П. 

Згідно з 

планом 

завідувачів 

відділень 

Обізнаність 

кураторів щодо 

останніх рішень 

навчальної 

частини. 

Організація 

засідання. 

6. Організація першої 

зустрічі зі студентами 

груп, які розпочали 

навчання в кодеджі 

Попович Г.Б. 

Савчук Г.П. 

Куратори груп 

Вересень 

2021 року 

Знайомство 

кураторів зі 

здобувачами 

освіти 

«ПОГОДЖЕНО» 

Заступник директора 

з навчальн-виховної роботи  

Чернівецького медичного  

фахового коледжу 

к.філол.н.   

  О.СТРИЖАКОВСЬКА   

  

 



7. Допомога студентам щодо 

поселення у гуртожиток 

(очно/дистанційно) 

Попович Г.Б. 

Савчук Г.П. 

Куратори груп 

Вересень  

2020 року,  

за необхідності 

Поселення в 

гуртожитки 

здобувачів 

освіти 

8. Брати участь у засіданнях 

методоб'єднання  

кураторів коледжу 

(очно/дистанційно) 

Куратори груп Згідно з планом Організація 

засідання, 

виконання 

рішень, 

організація 

звітності. 

9. Надавати організаційно- 

методичну допомогу та 

брати участь у засіданнях 

студентської ради 

(очно/дистанційно) 

Стрижаковська О.С. 

Українець Л.П. 

Згідно з планом Організація та 

допомога у 

плануванні та 

звітності 

10. Надавати методичну 

допомогу кураторам у 

проведенні дискусій та 

бесід (вибір тематики, 

організація зустрічі з 

різними фахівцями) 

(дистанційно) 

Стрижаковська О.С. 

Українець Л.П. 

Протягом року Звіти кураторів 

11. Ознайомити кураторів та 

студентів перших курсів 

студентських груп 

відділень щодо організації 

освітнього процесу в 

Коледжі, відповідно до 

Положення (дистанційно) 

Стрижаковська О.С. Жовтень 

2020 року 

Ознайомлення 

кураторів та 

студентів із 

Положенням про 

організацію 

освітнього 

процесу 

12. Інформувати щодо 

внутрішнього розпорядку 

Коледжу 

Ознайомити з 

Положенням про 

порядок переведення, 

відрахування та 

поновлення здобувачів 

освіти у Чернівецькому 

медичному фаховому 

коледжі 

Положення про систему 

оцінювання досягнень 

здобувачів 

(дистанційно) 

Куратори відділень До 01 грудня 

2020 року, 

під час 

проведення 

годин 

спілкуванн

я 

Ознайомлення 

здобувачів 

освіти з 

внутрішнім 

розпорядком 

Коледжу, 

порядком 

переведення, 

відрахування та 

поновлення, з 

інструкцією 

оцінювання 

навчальної 

діяльності 

здобувачів 

13. Підготовка звітів з 

виховної роботи відділень 

за І семестр та навчальний 

рік 

Попович Г.Б. 

Савчук Г.П. 

Куратори груп 

До 1 січня 

2021р., 

До 15 

червня 

2021 року 

Звіт виховної 

роботи 

медичних 

відділень. 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2019/04/1-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BDi%D0%B7%D0%B0%D1%86i%D1%8E-%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2019/04/13-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2i%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87i%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%B8.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2019/04/13-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2i%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87i%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%B8.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2019/04/5-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D1%86i%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%95%D0%9A%D0%A2S.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2019/04/5-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D1%86i%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%95%D0%9A%D0%A2S.pdf


14. Допомагати в організації 

додаткових консультацій 

та відробіток з метою 

покращення знань 

студентів з окремих 

дисциплін (відповідно до 

звітів кураторів 

студентських груп) 

Куратори медичних 

відділень 

Протягом 

2020/2021 

навчального 

року (за 

необхідності) 

Звіти кураторів. 

15. Сприяти залученню 

здобувачів відділень до 

роботи в НДРС та їхньої 

участі в роботі СНТ, 

конференцій та конгресів 

Куратори груп, 

керівники НДРС, 

СНТ, Студентська 

рада 

Протягом року 

відповідно до 

плану роботи 

СНТ Коледжу 

Долучення 

здобувачів 

відділень до 

участі в 

конференціях 

коледжу 

ІІ. Виховна робота за напрямами 

1.Формування професійних компетентностей та індивідуальної 

освітньої траєкторії  студентів 

1.1 Ознайомлення студентів, 

які розпочали навчання в 

коледжі з освітньо- 

професійною програмою, 

за якою вони навчаються 

Завідувачі відділень Вересень 

2020 року 

Онлайн 

трансляція 16 

вересня 2020 о 

14:00 року за 

посиланням: 

Г.Б. Попович 
http://meet.google.co 

m/fyq-myge-jwx 

Г.П. Савчук 

http://meet.google.co 

m/mkd-emtc-yqz 

1.2 Ознайомити студентів зі 

Школою лідерів 

Студентським науковим 

товариством науково-

практичними 

конференціями на базі 

коледжу та за його 

межами 

Голова студради, 

голова школи 

лідерів, науковий 

керівник СНТ 

Протягом року Виступи 

студентів на 

наукових 

конференціях, 

публікації 

студентських 

наукових 

робіт, 

покращення 

загальної 

наукової та 

практичної 

підготовки 

студентів, 

інформація на 

сайті коледжу 

1.3 Організувати участь 

студентів у міжнародній 

науково-практичній 

конференції «Роль і місце 

студентського 

самоврядування у 

підвищенні якості освіти» 

на базі БДМУ 

Науковий керівник 

СМТ 

17-19 березня 

2021 року 

Матеріали 

конференції 

http://meet.google.com/fyq-myge-jwx
http://meet.google.com/fyq-myge-jwx
http://meet.google.com/mkd-emtc-yqz
http://meet.google.com/mkd-emtc-yqz
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D0%9D%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD.pdf


1.4 Організувати участь 

студентів у 

всеукраїнській науково- 

практичній конференції 

«Студентоцентроване 

навчання у закладах 

вищої та фахової 

передвищої освіти: стан і 

перспективи» 

Науковий керівник 

СМТ, 

Куратори груп 

14 квітня 2021р. Матеріали 

конференції 

2. Національно-патріотичне та правове виховання 

2.1 Організувати проведення 
заходів з нагоди:  

Дня незалежності 

України; 

Дня Державного прапора 

України (24 серпня); 

Дня пам'яті захисників 

України (29 серпня); 

Дня захисника України  

(14 жовтня); 

Дня української 

писемності та мови (9 

листопада); 

Дня Гідності і Свободи (21 
листопада); 

Дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних 

репресій (26 листопада); 

Всесвітнього дня боротьби 

зі СНІДом (1 грудня); 

Дня соборності України 

(22 січня); Міжнародного 

Дня рідної мови (21 

лютого); 

Дня народження Тараса 

Шевченка (9 березня); 

Дня українського 

добровольця (14 березня); 

Дня Чорнобильської 

трагедії (26 квітня); 

Дня матері та 

Міжнародного Дня сім’ї (8 

травня); 

Дня пам’яті жертв 

політичних репресій (21 

травня); 

Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні (22 

червня); 

Дня конституції України 

(26 червня) відповідно до 

планів роботи кураторів 

на навчальний рік  

Куратори груп Протягом року Звіти 

кураторів, 

інформація на 

сайті 

коледжу, 

інформація в 

соціальних 

мережах 



2.2 Організація та проведення 

заходів щодо 

профілактики булінгу, 

мобінгу, насильства та 

гендерної нерівності 

(дистанційно) 

Практичний 

психолог, 

Куратори груп 

На 

кураторських 

годинах, 

протягом 

навчального 

року 

Планування, 

інформування 

кураторів та 

студентів. 

Звіти кураторів. 

Висвітлення 

інформації на 

сайті та в 

соціальних 

мережах. 

2.3 Бесіда національно- 

патріотичного 

спрямування «Захисник 

України – місце в історії 

та сьогоденні», 

присвячена Дню 

захисника України 

(дистанційно) 

Куратори груп 12-19 жовтня 

2020 року, На 

кураторських 

годинах 

Інформування 

кураторів та 

студентів.  

Звіти кураторів. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу 

 

 

3. Формування соціальних навичок (soft skills) 

3.1 Організовувати тематичні 
лекції, круглі столи: 

До дня зору 

До дня цукрового діабету 

До дня СНІДу 

До Дня Раку грудної 

залози 
До дня імунітету 

До Всеукраїнського дня 

психолога 
До Всесвітнього дня без 

тютюну 

Співробітники 

бібліотеки коледжу, 

куратори факультету 

8 жовтня 2020 

12 листопада 

2020 

30 Листопада 

2020 

16 Лютого 2021 

18 Березня 2021 

22 Квітня 2021 

28 Травня 2021 

Розвиток 

комунікативних 

здібностей у 

студентів 

Звіти кураторів. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу 

4. Морально-етичне виховання та академічна доброчесність 

4.1 Координувати та 

допомагати з організацією 

акцій милосердя: 

відвідування дітей-сиріт у 

дитячих будинках, збір 

подарунків до новорічних 

та різдвяних свят, 

Великодня, Дня захисту 

дітей тощо для дітей з 

особливими потребами 

відповідно до плану 

роботи кураторів  

Куратори груп 

спільно зі 

Студентською 

радою коледжу 

 Інформування 

здобувачів. 

Звіти кураторів. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу 



4.2 Ознайомити здобувачів з 

Кодексом честі 

коледжанської спільноти, 

ознайомити студентів з 

Положенням про порядок 

забезпечення академічної 

доброчесності 

працівниками та 

здобувачами коледжу, 

Положенням про 

запобігання та виявлення 

академічного плагіату 

(дистанційно) 

Куратори груп Згідно з планом 

кураторів 

Підвищення 

обізнаності 

здобувачів 

освіти 

4.3 Проведення лекцій, 

презентацій, тренінгів, 

семінарів з питань 

академічної доброчесності 

(дистанційно) 

Куратори груп 

спільно зі 

Студентською 

радою коледжу 

Згідно з 

планом 

Студентської 

ради 

Планування, 

інформування 

кураторів та 

здобувачів. 

Звіти кураторів. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу. 

4.4 Проведення 

роз’яснювальної роботи 

серед здобувачів, щодо 

запобігання виникненню 

конфліктних ситуацій 

пов’язаних з булінгом, 

дискримінацією, або 

сексуальними 

домаганнями. 

Ознайомити з 

електронною скринькою 

довіри коледжу 

Куратори груп До 10 лютого 

2021 року 

Підвищення 

обізнаності 

здобувачів 

освіти 

4.5 Відвідування 

Чернівецького 

геріатричного пансіонату 

(Адреса: 58025, м. 

Чернівці, вул. Івана 

Підкови, 13) до Дня Св. 

Миколая * 

Баняс Т.В., 

куратори груп 

спільно зі 

Студентською 

радою коледжу 

14-21 грудня 

2020 року 

Інформування 

кураторів та 

здобувачів. 

Звіти кураторів. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу 

4.6 Взяти участь у благодійній 

акції «Подаруй дитині 

життя» для онкохворих 

дітей 

Студентська Рада, 

Керівники 

волонтерських 

загонів, 

куратори 

Грудень 2020 

року, 

згідно з планом 

заходів 

Студентської 

Ради 

Інформування 

кураторів та 

здобувачів. 

Звіти кураторів. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2019/04/8-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2019/04/73-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://www.medkol.cv.ua/skrynka-doviry/
https://www.medkol.cv.ua/skrynka-doviry/


5. Художньо-естетичне виховання 

5.1 Участь в організації 

заходу «Мої таланти» для 

студентів 1 курсу * 

Куратори груп 

першого року 

навчання 

спільно зі 

Студентською 

радою коледжу 

Згідно з 

Комплексним 

планом 

заходів 

коледжу 

Інформування 

кураторів та 

студентів. 

Підготовка 

конкурсних 

номерів.  

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу 

5.2 Участь в організації 

урочистих зборів 

колективу коледжу та 

святкового концерту, 

присвячених Дню 

працівників освіти * 

Куратори груп 

спільно зі 

Студентською 

радою 

Згідно з 

Комплексним 

планом 

заходів 

коледжу 

Інформування 

кураторів та 

студентів. 

Звіти кураторів. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу 

5.3 Участь в організації 

святкового вечора, 

присвяченого 

Міжнародному дню 

студентів* 

Куратори 

факультету, 

спільно зі 

Студентською 

радою 

Зідно з 

Комплексним 

планом 

заходів 

коледжу 

Інформування 

кураторів та 

студентів. 

Пропозиція 

щодо 

відзначення 

кращих 

студентів, а 

також 

підготовка 

творчих номерів. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу 

5.4 Участь в організації 

святкового концерту, 

присвячених Дню Матері 

(9 травня 2021 року) * 

Куратори груп 

спільно зі 

Студентською 

радою 

Згідно з 

Комплексним 

планом 

заходів 

коледжу 

Інформування 

кураторів та 

студентів. 

Звіти кураторів. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу 



5.5 Участь в організації 

святкового вечора, 

присвяченого Дню 

медичного працівника (20 

червня 2021 року)* 

Куратори 

спільно зі 

Студентською 

радою 

Згідно з 

Комплексним 

планом 

заходів 

коледжу 

Інформування 

кураторів та 

студентів. 

Звіти кураторів. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу 

5.6 Організація екскурсії в 

місті Чернівці із 

аудіогідом у сервісі 

izi.travel "Втрачені 

Чернівці" 

(посилання на екскурсію: 

https://bit.ly/30gCAw7) * 

куратори груп Протягом 

навчального 

року 

Інформування 

кураторів та 

студентів. 

Звіти кураторів. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу. 

6. Економічне, екологічне, превентивне виховання 

та формування здорового способу життя 

6.1 Ознайомлення 

кураторських груп із 

правилами особистої 

гігієни та санітарно- 

епідемічним режимом під 

час пандемії 

коронавірусної інфекції 

2019-nCoV 

(дистанційно) 

Куратори груп На годинах 

спілкування 

Звіти кураторів. 

6.2 Проведення бесіди щодо 

профілактики сезонних 

вірусних захворювань 

(2019-nCoV, ГРВІ, грип та 

інші) 

(дистанційно) 

Куратори груп На годинах 

спілкування 

Звіти кураторів. 

6.3 Обговорення питання 

профілактики здорового 

способу життя - До 

Міжнародного дня 

імунітету 

Практичний 

психолог, 

куратори груп 

1-3 березня 

2021 року 

Звіти кураторів. 

Підвищення 

обізнаності 

здобувачів 

освіти. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу. 

https://bit.ly/30gCAw7


6.4 Проводити бесіди зі 

студентами груп щодо 

дотримання належного 

рівня безпеки в місцях 

масового скупчення 

людей у зв’язку з 

епідеміологічною 

ситуацією 

Куратори груп 1-10 грудня 

2020, 

1-10 лютого 

2021, 

1-10 квітня 

2021, 

1-10 червня 

2021 

Звіти кураторів. 

Підвищення 

обізнаності 

здобувачів 

освіти. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу. 

6.5 "Нікотин і канабіс - 

фізіологічні та 

патогенетичні основи 

розвитку залежності, 

ризики для здоров'я та 

методи боротьби із 

залежністю" – дискусія 

(дистанційно) 

Куратори груп Листопад 

2020 року 

Звіт. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу 

6.6 Проведення круглого 

столу «Курити – це не 

модно!» (до 

Міжнародного дня 

відмови від куріння) 

(дистанційно) 

Куратори груп Листопад 2020р. Звіт. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коеджу 

6.7 Проведення диспуту 

«Україна – країна 

нескорених» (до Дня 

Гідності та Свободи в 

Україні) 

(дистанційно) 

Куратори 

факультету 

18 

листопа

да 2020р. 

Інформування 

кураторів та 

студентів. 

Звіт. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу 

6.8 Соціально-просвітницька 

акція з нагоди 

Всесвітнього дня дитини 

(дистанційно) 

Куратори груп, 

спільно зі 

Студентською 

радою 

20 листопада 

2020 року 

Інформування 

кураторів та 

студентів. 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу 

6.9 Проведення бесіди та 

круглого столу про День 

пам’яті жертв голодоморів 

в Україні 

(дистанційно) 

Захарія В.І., 

куратори груп 

25 

листопа

да 2020р. 

Інформування 

кураторів та 

студентів. 

Звіт 

Висвітлення 

інформації в 

соціальних 

мережах/сайті 

коледжу 



Примітка: 

* - виконується у випадку зняття карантинних обмежень на території м.Чернівці, згідно з 

рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій на території м. Чернівці або, у випадку можливості, виконується, застосовуючи 

дистанційні технології спілкування (особисті електронні кабінети Google Meet). 

** - виконується тільки у випадку зняття карантинних обмежень рішенням Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в м.Чернівці, 

м.Івано-Франківськ та Івано-Франківській області. 

 
Заступник директора  

З навчально-виховної робоит    Ольга СТРИЖАКОВСЬКА 


