ПЛАН
Основних напрямків соціально-гуманітарної роботи
у ВНЗ
«Київський університет ринкових відносин»
на 1 семестр 2019-2020 н.р.

Київ-2019

Хто готує,
№ п.п.
Заходи
Примітка
організовує,
проводить
І. Правове, професійне виховання та зміцнення дисципліни:
прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; виховання поваги до Конституції України, заходів України,
державних символів; виховання громадянського обов'язку перед країною, суспільством; формування політичної культури;
становлення етики міжнаціональних стосунків; залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку
волонтерського руху. Основна увага приділяється на прищеплення поваги до прав людини й громадянина України,
виконання обов'язків студента, сумлінного ставлення до навчання, набуття професійних навичок, дотримання дисципліни.
1.
02 вересня
Проректор з
За затвердженим
Проведення урочистої церемонії,
виховної роботи, сценарним планом
приуроченої Дню знань.
студентський
актив
2.
вересень
Проректор з
За окремим планом
Екскурсія до Києво-Печерського
виховної роботи,
історико-культурного заповідника
студентський
актив
3.
У рамках
10 вересня
Студентський
загальноуніверситетського проекту Озеро
актив Коледжу
«Світ прекрасного» провести
Тельбін
та університету
флешмоб «Пісня єднає нас» біля
верби Віктора Цоя
4.
Проведення спортивного заходу
20 вересня
Директор
Висадження калини на території
«Спорт - посланник миру»,
(п'ятниця)
Коледжу,
університету та проведення традиційного
приуроченого до Міжнародного
студентський
флешмобу, приуроченого Міжнародному
дня миру
актив
дню миру
Термін
виконання

5.

6.

У рамках проекту «Світ
жовтень
прекрасного» відвідати вистави за
окремим планом у Київському
національному академічному театрі
оперети, Київському Новому театрі
Провести традиційні бесіди зі
8 жовтня
студентами на теми: «Демократичні
засади моєї держави»; «Дотримання
єдиних педагогічних вимог до
студентів та культури спілкування у
ВНЗ»; «Що ти знаєш про культуру
спілкування в інтернеті?»

7.

Провести усний журнал до Дня
української писемності та мови.
Взяти участь у написанні
диктанту з української мови

9 листопада

8.

Провести круглий стіл «Реформи в
Україні очима студентів»

Жовтеньлистопад

9.

Провести конкурс листівок до
Міжнародного дня толерантності
та Міжнародного дня студента
Оранізувати проведення
флешмобів до Дня свободи. День

15 листопада

10.

21 листопада

Координатори
За окремим планом
проекту
студентської ради
Куратори
навчальних
академічних
груп

Кафедра
економіки та
соціальногуманітарних
дисциплін
Кафедра
економіки та
соціальногуманітарних
дисциплін
Студентський
актив
Проректор з
виховної роботи,

Тематика за окремим планом

Залучити до проведення круглого
столу слухачів перепідготовки

Провести бліц-опитування

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Гідності та Свободи відзначається
куратори
щорічно 21 листопада відповідно
навчальних груп
до Указу Президента України
№872 від 13.11.2014.
Засідання старостату
3-ій четвер
Проректори
За окремим планом
II. Патріотичне виховання та формування національної самосвідомості
Розобити та виготовити вітальні ня національної
10-14 жовтня самосвідомості
Студентський
листівки із Днем захисника
актив
України, Днем українського
козацтва та світлим святом
Покрови і Пресвятої Богородиці
За окремою програмою
Провести круглий стіл, приурочений 25-28 жовтня Кафедри
університету,
вшануванню наукової спадщини
заслужений діяч
засновника університету
науки і техніки
Володимира Павловича Череваня,
України
д.е.н., професора
Організувати та провести екскурсію 11 листопада Проректор з
виховної роботи
до Києво-Печерської Лаври на честь
вшанування Преподобного Нестора
- Літописця
До Всесвітнього дня дитини
20 листопада Студентська
організувати та провести акцію
та 03 грудня родина
збору іграшок та побутових речей у
рамках проекту «Рука допомоги
дітям»; до Міжнародного дня
інвалідів провести акцію
Взяти участь у загальноміських і
районних заходах, приурочених Дню
пам'яті жертвам Голодомору;
Долучитися до Всеукраїнської акції
«Засвіти свічку»

24 листопада

Декан
факультету,
директор
Коледжу

III. Моральне та естетичне виховання
Основні завдання:
Виховання поваги до Конституції, законодавства України, національної символіки; впровадження в життя концепції громадського
виховання особистості в умовах української державності, сприяння розвитку громадської активності студентів через студентське
самоврядування
17.
Провести захід «Крокуюча книга» для 30 вересня
Студентський
Відзначається щорічно відповідно до Указу
Всеукраїнського дня бібліотек
19 листопада
актив
Президента України №471/98 від 14.05.1998.
18.
14 листопада Проректор з
Провести флешмоб до Дня хворих на
діабет. Організувати для студентів
виховної роботи
лекцію лікаря ендокринолога щодо
проблем даного захворювання
19.

Провести заходи, приурочені до
Міжнародного дня студента та Дня
Студента України. Дебют
першокурсників

16 листопада

20.

Провести групові заняття з метою

2 грудня

профілактики негативних явищ у
молодіжному середовищі (паління,
наркоманії, алкоголізму,
ВІЛ/СНІДу)

21.

До Міжнародного дня волонтерів
відзначити найактивніших
студентів волонтерів

5 грудня

Куратори
навчальних
академічних груп,
студентський
актив, директор
Коледжу, декан
факультету
Працівники

Міжнародний день студентів встановлений
17 листопада 1946 року на Всесвітньому
конгресі студентів, що відбувся в Празі, в
пам'ять чеських студентів-патріотів.

1 грудня - Всесвітній день боротьби зі

районного
СНІДом
диспансеру,
Проректор з
виховної роботи,
куратори
академічних груп
Проректор з
виховної роботи

22.

Провести Міжнародний форум з
прав людини за підтримки відділу
молодіжної політики управління
молоді та спорту Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської
міської державної адміністрації.

10-11 грудня

23.

До дня святого Миколая провести
акцію для вихованців дитячих
будинків

16-19 грудня

Проректор з
виховної роботи,
декан
факультету,
директор
Коледжу, відділ
молодіжної
політики
управління
молоді та спорту
Департаменту
освіти і науки,
молоді та спорту
виконавчого
органу Київської
міської
державної
адміністрації,
студентський
актив
Студентський
актив

24.

25.

26.

27.

IV. Організація психологічної роботи та формування позитивних
соціально-психологічних відносин у колективі.
Проводити систематичну
Протягом
Куратори
роз'яснювальну, просвітницьку,
семестру
академічних груп
санітарно-профілактичну роботу
серед студентів, спрямовану на
формування в них здорового способу
життя з питань гігієни, виховання,
сімейних відносин.
Проводити благодійні акції.
Протягом
Проректор з
Проводити ігри-тренінги відповідно семестру
виховної роботи
до вікових категорій вихованців.
Проводити тренінги з метою
За окремим
Практичний
згуртованості студентів у новому
графіком
психолог;
соціальному середовищі та
куратори
розвинення сприятливих
навчальних
міжособистісних зв'язків у групі.
академічних
груп.
Протягом
Провести виховні години щодо
Куратори
семестру
бережливого ставлення до майна
академічних
університету та економії
груп
енергопостачання

•■'

V. Організаційна робота з батьками студентів
Основні завдання:
Спільна цілеспрямована робота залучення батьків до аналізу результатів успішності студентів; своєчасне інформування
батьків про результати навчання їх дітей шляхом висвітлення успішності на сайті університету; набуття соціальної
активності та відповідальності.
28.
Скласти графік відвідування
Протягом
Куратори
кураторами академічних груп
семестру
академічних груп
студентів, яку мешкають у
Коледжу ВНЗ
гуртожитках з метою обстеження
«Київський
побутових умов, санітарних норм
університет
проживання
ринкових
відносин»
29.
Вересень
Провести батьківські збори в
Куратори
Спонукання батьків до спілкування з
Коледжі на тему: «Я в очах своєї
академічних
дітьми
дитини. Я - авторитет, поганий
груп
приклад чи знайомий?».

Проректор з виховної роботи

Г. П. Левківська

