«Погоджено»
Голова ради студентського
самоврядування__________ К. Літвін

«Затверджено»
Заступник директора з виховної
роботи_______ Н.В.Говоруха

План роботи органів студентського самоврядування Коледжу КНУТД
на 2016-2017 навчальний рік
І. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

МЕТА: формування національної свідомості і відповідальності за долю України, виховання
любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті, культивування
кращих рис української ментальності, виховання бережливого ставлення до національного
багатства країни, мови, культури, традицій.
№
п\п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1

Посвята першокурсників в студенти

31 серпня

2
3

Здрастуй, коледж! Я – твій студент!
Планування роботи на навчальний рік та
вибори студентського самоврядування
Участь в міських заходах щодо відзначення
знаменних та пам’ятних дат

06-09 вересня
вересень

голова студради,
студрада
студрада
студрада

4

протягом року

голова студради,
студрада

5

Участь в організації свята «Дебют
першокурсника»

жовтень

6

Контроль та аналіз запізнень студентів

щоденно

7

Збори членів самоврядування

щотижня

сектор
культмасової
роботи студради
дисциплінарний
сектор студради
голова студради

8

Організація співпраці з радою
самоврядування в гуртожитку
Рейд-огляд становища житлово-побутових
умов студентів у гуртожитку
Святкування знаменних дат країни

протягом року

студрада

щомісяця

Інформація та організація відвідування
студентами тематичних виставок
проведення акції «Подаруй книгу бібліотеці

протягом року

жовтень, лютий,
травень

17

Волонтерські акції для ветеранів бойових
дій
Години спілкування та інформаційні години
у групах
Участь у всеукраїнській виставці
презентації студентських організацій « Роль
громадських організацій у розвитку
соціальної активності студентів»
Висвітлення інформації на сайті коледжу,
випуск стіннівок.
Спортивний конкурс “Козацькі розваги»

житлово-побутова
комісія гуртожитку
сектор художньої
самодіяльності
інформаційний
сектор
інформаційний
сектор
студрада

18

Відзначення 72-ї річниці визволення

26.10-02.11.2016

9
10
11
12
13
14
15

16

протягом року

жовтень

за планом

актив групп

квітень

профспілка
студентів

постійно

жовтень

інформаційний
сектор студради
профспілка
студентів
профспілка

України від фашистів

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

студентів, студрада

Зустрічі з ветеранами та волонтерські
жовтень
студрада
допомога «Ветеран живе поруч»,
Години спілкування у групах (відеолекторії,
жовтень
актив групп
круглі столи, години пам’яті)
Виставка стіннівок до Дня українського
інформаційний
13.10; 06.12
війська та Дня Збройних сил України
сектор студради
Відзначення Дня жертв голодоморів
23.11.2016
студрада
Тематичні години спілкування у групах –
16.11-20.11.2016
актив групп
години пам’яті, хвилини мовчання,
Акція «Запали свічку пам’яті»
23.11.2016
актив групп
(Всеукраїнські скорботні заходи),
Колядування до Новорічних та Різдвяних
актив груп 1-2
19.12-25.12.2016
свят
курсів, студрада
Літературна композиція «Про любов і
05.05.2017
рада гуртожитку
війну»
Відзначення 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі:
- зустрічі з ветеранами та волонтерська
травень
студрада
допомога,
- тематичні години спілкування у групах з
травень
актив групп
переглядом відеоматеріалів воєнних років
актив груп,
- фестиваль пісень воєнних років «Свято зі
травень
культмасовий
сльозами на очах»
сектор студради
інформаційний
- висвітлення інформації на сайті коледжу
травень
сектор студради
згідно з планами
Тематичні години спілкування у групах
класних керівників
актив групп
груп

ІІ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ
МЕТА: розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; виховання
потреби самостійно здобувати знання та готовності до їх застосування, умінь у практичній
діяльності; виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію.
№
п\п

Заходи
1
2
3
4
5

Літературний вечір «Забуті
письменники України»
Круглий стіл «Шануй батька свого,
матір свою! »
Провести виставку «Творчість
наших студентів»
Створити стенд «Поезія наших
студентів»
Тематичні години спілкування у
групах

Термін
виконання

травень
листопад

Відповідальні
студрада,
профспілка студентів
студрада,
профспілка студентів
студрада,
профспілка студентів

жовтень

студрада

згідно з планами
кл. керівн. груп

актив груп

ІІІ. ГРОМАДЯНСЬКО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

МЕТА: прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина, виховання поваги
до Конституції, законів України, державних символів України, виховання громадянського
обов’язку перед суспільством, вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення
молодим людям віри у верховенство закону, який є гарантією свободи, формування
правової та політичної культури особистості, залучення студентської молоді до участі у
доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.

№
п\п
1

2

3

Заходи
Участь у зустрічі адміністрації
коледжу зі студентами, студентським
активом, мешканцями гуртожитку
Контроль виконання правил
внутрішнього розпорядку коледжу,
гуртожитку

Термін
виконання
2 рази в семестр

голова студради

постійно

студради
рада гуртожитку,

«Самоврядування в гуртожитку, його
ефективність»

грудень

4

«Всі наші біди від напівосвіченості»

грудень

5

Вивчення психологічної ситуації в
групах

протягом року

6

Проведення індивідуальних зустрічей
зі студентами, які потребують
особливої уваги

потягом року

7

8

Участь у акції «16 днів проти
насильства» (години спілкування,
інформаційні години, інформаційна
просвіта)
Обговорення «Роль самоврядування
у формуванні дружного колективу»

старости поверхів
рада гуртожитку,
практичний психолог
рада гуртожитку,
практичний психолог
заступник директора з
виховної роботи,
практичний психолог,
старостат, голова
студради

листопад-грудень

актив груп, сектори
навчально-виховної
роботи студради

жовтень

рада гуртожитку

протягом року

сектор навчальновиховної роботи
студради,

9
Знайомство студентів з етичними
нормами поведінки в коледжі та
гуртожитку

Відповідальні

рада гуртожитку
10

11
12

Тематичні години спілкування у
групах
Тематичні години спілкування у
групах
Анкетування студентів «Результи
зимової сесії» (І курс)

згідно з планами
класн.керівників
груп
Згідно з планами
класн.керівн. груп
січень

актив груп
актив груп
студрада, практичний
психолог

ІV. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

МЕТА: формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності,
самодисципліни; формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм,
категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань. Формування свідомості у

студентів розуміння важливості ролі сім’ї в житті суспільства; гуманних взаємин між
членами родини; виховання нового покоління.
№
п\п
1
2
3
4

5

6

7

8

9
10

Заходи
Круглий стіл «На порозі
дорослого життя»
Психологічна година
спілкування «Сім’я і шлюб»
Диспут «Бути особистістю,
що це означає?»
Психологічна просвіта
студентів «Давай
поговоримо з тобою»
День профілактики СНІДу,
присвячений Всесвітньому
дню боротьби зі СНІДом
- зустріч з лікаремвенерологом (спеціалістом
Центру СНІДу)
Огляд-конкурс плакатів,
малюнків «Тютюнопалінню
– НІ!»
Проведення анкетування
студентів І курсу «Адаптація
до навчання в нових умовах»
Інформаційна просвіта
«Тютюнопалінню – НІ!»
Забезпечення соціального
захисту студентів пільгових
категорій

Термін
виконання
вересеньжовтень

Відповідальні
рада гуртожитку

листопад

рада гуртожитку,
практичний психолог

березень

рада гуртожитку

квітень

рада гуртожитку,
практичний психолог

1 грудня

студрада, студентський
профком

грудень

рада гуртожитку

І декада
листопада

рада гуртожитку

жовтень

заст. директора з виховної
роботи; практичний
психолог

листопад

сектор навчальної роботи

протягом року

студрада, студентський
профком

V. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

МЕТА: розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності,
формування у молоді естетичних смаків, поглядів, які ґрунтуються на українських традиціях
та кращих надбаннях світової культури, вироблення умінь примножувати культурномистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.
№
п\п
1

Заходи

Термін
виконання
протягом
року

Проведення конкурсу на кращу
естетично оформлену кімнату,
кухню
Проведення диспутів:

жовтень

5

«Чи вважаєш ти себе
культурною людиною?"
"Культура-повага до людей і
до себе.
"Щастя. Як ми його
розуміємо?"
Проведення вечорів відпочинку:

6

• "Вечір знайомств";

вересень

7

• "Красуня гуртожитку";

листопад

2
3
4

березень
квітень
протягом року

Відповідальні
голова СРС, староста
гурт., старости повер,
побут. комісія
голова СРС, культмас.
комітет
голова СРС
голова СРС, ідеологіч.
ком.
голова СРС
Культмас. ком.,
Ідеолог. ком.
Редколегія,

8
9

10
11

12

13

14

15

16

• "Музично-літературна
вітальня";
• "Захисники Вітчизни";

жовтень,
квітень
лютий

• "Новорічний бал-маскарад";

грудень

Культмас. ком.,
Культмас. ком Редколегія
Культмас. Ком.,
.Ідеологічна комісія
гуртожитку
Культмас. ком.
сектор культурно-масової
роботи студради, актив
груп

Виставка творчих робіт «Вмілі
руки, творчий погляд»

березень

Конкурсно-розважальна
програма, вітання з поштової
скриньки «Кохання чисте як
росинка» (до Дня Святого
Валентина)

14.02.2017

сектори культурномасової роботи студради,
актив груп

Урочисті свята «Випускник 2017»

лютий, червень

сектор культурно-масової
роботи студради, актив
груп

06.03.2017

сектор культурно-масової
роботи студради, актив
груп

Святковий концерт,
поздоровлення, виховні години
«Міжнародний жіночий день 8
березня»
Випуск гумористичних
стіннівок, «Студентська
сміхопанорама»
Виставка творчих робіт «Вмілі
руки, творчий погляд»

01.04 2017
березень

сектор культурно-масової
роботи студради, актив
груп
сектор культурно-масової
роботи студради, актив
груп

VI. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ

МЕТА: формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах
ринкової економіки, почуття господаря та господарської відповідальності, розвиток
умінь самостійно та ефективно працювати.
№
п\п

Заходи

1

Проведення рейдів "Санітар"

2

Огляд-конкурс «Краща кімната
гуртожитку»

3

Трудовий десант «Чисті
четверги , суботники»

4

5

Термін виконання
протягом року

Відповідальні

березень-квітень

голова СРС,
староста гуртожитку
голова СРС, побут.
комісія,
староста гуртожитку

щомісяця

рада гуртожитку, сан
пости

Генеральне прибирання
закріпленої аудиторії

щомісяця

Проведення рейдів «Краса
нашого подвір’я»

щомісяця

студрада.
профспілк.комітет,
актив групи
студрада. профспілк.
комітет, актив групи

VII. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ
МЕТА: виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу
життя, формування знань і навичок фізичної культури в житті людини, забезпечення
повноцінного розвитку студентів, фізичне, психічне, духовне загартування, формування
потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам,
профілактика захворювань, створення умов для активного відпочинку студентів.
№
п\п
1

2
3

4

5

Заходи
Участь в міських акціях по
благоустрою та озелененню
міста, акції «Довкілля»,
місячнику благоустрою «Чисте
місто»
Вечір пам’яті «Чорнобиль –
наш біль»
Науково-літературний альманах
«Екологічне виховання як
чинник формування
особистості»
Екологічний десант по
озелененню території
гуртожитку.
Тематичні години спілкування
у групах

Термін
виконання

Відповідальні

жовтень,
листопад,
травень

студентський профком

квітень

студрада, рада гуртожитку

лютий

рада гуртожитку

квітень, травень

рада гуртожитку

згідно з планами
класн.
керівників груп

актив груп

VIII. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
МЕТА: виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу
життя, формування знань і навичок фізичної культури в житті людини, забезпечення
повноцінного розвитку студентів, фізичне, психічне, духовне загартування, формування
потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика
захворювань, створення умов для активного відпочинку студентів.
№
п\п
1
2
3
4
5

6

Заходи
Спортивне шоу «Спритні,
веселі, вмілі, швидкі»
Конкурс плакатів до Дня
здоров´я
«День здоров’я» (похід на
природу, спортивні змагання)
Спортивно-розважальне свято
«Козацькі забави»
Мультимедійні лекції
«Наркоманія, тютюн – чи
здоровий спосіб життя?»
Тематичні години спілкування
у групах

Термін
виконання
вересеньжовтень
вересень
вересень
жовтень

Відповідальні
рада гуртожитку, старости
поверхів
інформаційний сектор
студради
профспілка студентів, актив
груп
спортивний сектор
студради, актив груп

листопад

інформаційний сектор
студради

згідно з планами
класн.
керівників груп

актив груп

