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План-сітка організації і проведення заходів з виховної роботи у КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім.Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради 

2020 - 2021 навчальний рік   ІІ півріччя  
 

1. Січень 
 

11.01.21. Проведення бесід про 

правила безпеки в зимовий 

період 

14.01.21. Виховні години в 

групах за підсумками 

навчально-виховної роботи за 
І семестр. Основні напрямки 

роботи на ІІ семестр 

(дистанційно) 

21.01.21 

До Дня Соборності та свободи 

України виховні заходи в групах 
(дистанційно) 

27.01.21 Виховні заходи в групах. 

до Міжнародного дня пам’яті 

жертв Голокосту  та до Дня 
пам’яті героїв Крут 

28.01.21. Участь у Дні 

відкритих дверей Online 
(інформувати про 
проведення заходу учнів 

шкіл, майбутніх абітурієнтів 

та їх батьків) 

 

2. Лютий 03.02.21. Виховні години в 

групах до Дня визволення 

Куп’янщини від фашистських 
загарбників (за необхідності 

дистанційно) 

04.01.21. Всесвітній день 

боротьби проти рака 

12.02.21. До Дня Святого 

Валентина – привітання в групах 

(за необхідності дистанційно) 

15.02.21. День вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав (воїнів-
інтернаціоналістів) 

18.02.21. Виховні години до 

Дня вшанування Героїв 

Небесної Сотні 
(20 лютого), (за необхідності 

дистанційно) 

25.02.21. Виховні години в 

групах 

3. Березень 04.03.21. Виховні години в 

групах 

05.03.21. Святковий концерт 

до Міжнародного Жіночого 

Дня – 8 Березня (за умови 

виходу з карантину) 

08.03.– 13.03.21. 

Шевченківські дні. Виставка в 

читальній залі. 

11.03.21. Виховні заходи до Дня 

народження Т.Г. Шевченка 

 

18.03.21. Виховні години в 

групах 

25.03.21. Виховні години в 

групах до Всеукраїнського 

дня боротьби  iз 

захворюваністю 
туберкульозом (24 березня) 

4. Квітень 07.04.21. Всесвітній день 
здоров’я – спортивні змагання. 

(за умови виходу з карантину) 

 

08.04.21.   Виховні години в 
групах 

15.04.21. Виховні години в 
групах до Дня довкілля 

(17 квітня). Екологічний десант 

(облагородження території, 

озеленення). Прибирання могили 
Марії Шкарлетової 

22.04.21. Виховні заходи до Дня 
Чорнобильської трагедії. 

Оформлення куточку жалоби 

 

19.04.-27.04.21. – виставка 
літератури у читальній залі 

до Дня Чорнобильської 

трагедії. 

26.04.19. Участь у 
загальноміських заходах 

біля пам’ятника загиблим  

Чорнобильцям 

26.04.-30.04.21. Тижневик з 
охорони праці до 

Всесвітнього Дня охорони 

праці.  

5. Травень 06.05.21. Виховні години в 

групах. 

 

08.05.- 09.05.21.  Участь у 

загальноміських заходах до 

Днях пам'яті тa примирення, 
присвячених пам'ятi жертв 

Другої Світової війни 

13.05.21. Виховний захід до   

Міжнародного дня медичної 

сестри (12 травня) 

20.05.21. Зустріч  з 

представниками міської служби 

соц. захисту дітей і молоді (І-ІІ 
курси) 

27.05.21. Виховні години в 

групах до Всесвітнього дня 

без тютюну (31 травня) 

 

6. Червень 01.06.21. Участь у загально-

міських заходах до Дня захисту 

дітей (волонтери та Червоний 
Хрест). 

 

03.06.21. Виховні години в 

групах до Дня охорони 

навколишнього середовища. 
Екологічний десант  

10.06.21. Виховні години в 

групах 

17.06.21. Виховні години до Дня 

скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні.  
Виставка літератури в читальній 

залі  

24.06.21. Виховні години в 

групах. 

28.06.21.   Участь у заходах 
до Дня Конституції України. 

29.06.21.  

Випуск медсестринських та 

фельдшерських груп 

 
 

 

Заступник директора          Л. Поєдинцева 


