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№
З/П

ЗМІСТ РОБОТИ

1 Поселення в гуртожиток.

ВIДПОВIДАЛЬНI
Організаційна робота
заст. декана
з виховної роботи,
студ.рада

2 Організаційні збори студентів.
3 Призначення кураторів академічних груп І курсу.

4

5
6
7
8

30.08.2016 р.

зав. кафедр

30. 08. 2016 р.

студ.рада

Організація виховних тематичних лекцій для
заст. декана
студентів інституту.
з виховної роботи
Забезпечення роботи методичних семінарів
заст. декана
11
кураторів академічних груп інституту.
з виховної роботи
заст. декана
Співпраця з державними органами місцевого
з виховної роботи,
12 самоуправління, громадськими та благодійними
деканат, куратори,
організаціями з питань виховної роботи з молоддю
студ.рада
Підготовка проектів наказів про матеріальне
заст. декана
заохочення студентів за досягнення в науковій,
13
з виховної роботи,
громадській, культурно-масовій та спортивній
студ.рада
роботі.
заст. декана
Систематичний розгляд питань щодо студентів, з виховної роботи
14
які порушують навчально-виховний процес
деканат, куратори,
студ.рада
студ.рада,
навчально15 Організація днів студентського самоврядування.
методичний відділ,
деканат
10

26.08.2016 р.,
29.08.2016 р.

деканат

Методичний семінар з організації виховної роботи
на поточний навчальний рік за участі адміністрації
заст. декана
інституту, зав. кафедр, кураторів, студентського
з виховної роботи
комітету, студентського клубу, бібліотеки,
спортивного клубу.
Підготовка методичних матеріалів з організації
заст. декана
виховної роботи кураторів зі студентами з виховної роботи,
академічних груп інституту.
психолог
Проведення агітаційної роботи по залученню
студ.рада
молоді до студентського активу
Організація та проведення круглого столу з
деканат,
адміністрацією інституту.
студ.рада
Організація індивідуальних зустрічей з батьками
студентів, бесіди та консультації з питань деканат, куратори
навчання та виховання.

9 Організація постійної допомоги учасникам АТО.

ТЕРМІН
ВИКОНАННЯ

вересень 2016 р.

вересень – жовтень
2016 р.
вересень - жовтень
2016 р.
протягом року
протягом року
протягом року
листопад 2016 р. –
травень 2017 р.
протягом року
протягом року

протягом року

протягом року

протягом року

16
17
18

19

20

21

22
23

Залучення студентів до участі в спортивно- деканат, куратори,
оздоровчих та культурно-масових заходах.
студ.рада
заст. декана
Співпраця зі
студентським волонтерським
з виховної роботи,
центром «Щастя в долонях».
студ.рада
Висвітлення заходів у матеріалах газети
зав. кафедр,
«Студентська орбіта», на сайті інституту.
студ.рада
заст.декана з
навальноПостійне оновлення сторінок у соцмережах з
організаційних
профорієнтаційною метою.
питань,
студ.рада
адміністрація,
Участь у профорієнтаційній роботі.
зав. кафедр,
студ.рада
заст. декана
Проведення
соціологічних
опитувань
та
з виховної роботи,
досліджень серед студентів інституту.
студ.рада
заст.
декана з
Проведення соціологічного опитування студентів
щодо ефективності виховної роботи та роботи виховної роботи,
студ.рада
кураторів.
Проведення виховних та тематичних кураторських
куратори
годин згідно з планами роботи кураторів.

24 Проведення різних урочистих заходів.

студентський клуб

Організація і проведення щорічної інститутської
спортивний клуб
спартакіади з різних видів спорту.
Проведення тематичних виставок до ювілейних
директор
26 дат діячів культури, мистецтва і науки України,
бібліотеки
історичних подій в житті країни та міста.
ШІСумДУ
25

Заст. декана з виховної роботи

Н.О. Тугай

протягом року
протягом року
протягом року

протягом року

протягом року
протягом року

травень 2017 р
протягом року
протягом року
протягом року
протягом року

№
З/П

1

2
3
4
5
7
8

9

ЗМІСТ РОБОТИ

ВIДПОВIДАЛЬНI

Загальноінститутські заходи
адміністрація,
деканат,
Урочиста лінійка з нагоди Дня знань
студент. клуб,
студ.рада
Урочиста
посвята
першокурсників
в
студенти студент. клуб,
Шосткинського інституту СумДУ
студ.рада
заст. декана
Святкова першовереснева лекція «Україна незалежна –
з виховної
віхи становлення»
роботи
Урочистий концерт з нагоди Дня працівників освіти
студент. клуб
України
Організація та проведення студентської вечірки, студент. клуб,
присвяченої Хеллоуіну.
студ.рада
Організація «Студентського дебюту», присвяченого студент. клуб,
міжнародному дню студеньів
студ.рада
адміністрація,
Організація та проведення наукових конференцій на базі
зав. кафедр,
інституту.
студ.рада
адміністрація,
зав. кафедр,
Організація та проведення Днів відкритих дверей
студ.рада

ТЕРМІН
ВИКОНАННЯ

1 вересня 2016 р.
1 вересня 2016 р.
1 вересня 2016 р.
жовтень 2016 р.
жовтень 2016 р.
листопад 2016 р.
листопад 2016 р.,
квітень 2017 р
листопад 2016 р. квітень 2017 р.

Організація спортивних змагань на кубок директора
спортивний
ШІСумДУ з баскетболу і міні-футболу серед студентів
клуб,
10 інституту, коледжу та учнів загальноосвітніх закладів
студ.рада
міста.

грудень 2016 р.

11 Організація та проведення літературного вечора.

студ.рада

грудень 2016 р.,
квітень 2017 р.

студент. клуб,
студ.рада

грудень 2016 р.

12 Організація новорічних заходів (концерт і дискотека)
13
14

15
16
17
18

Організація та проведення Акції у рамках Дня боротьби зі
студ.рада
СНІДом – «Стань донором крові – врятуй життя!»
Організація та проведення Акції по збору коштів та речей
для дітей-вихованців Сумського обласного центру студ.рада
соціально-психологічної реабілітації дітей у м. Шостці.
Привітання вихованців Сумського обласного центру
соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Шостці зі
студ.рада
святом Миколая та Новим роком. Організація конкурснорозважальної програми.
Організація та проведення Акції по збору необхідних
студ.рада
речей та написання вітальних листівок учасникам АТО.
Організація відбіркового туру конкурсу талантів серед
студент. клуб,
студентської молоді та учнів шкіл міста Шостка
студ.рада
кафедри,
Організація вечора зустрічі випускників ШІ СумДУ
студент. клуб,

грудень 2016 р.
грудень 2016 р.

грудень 2016 р.
грудень 2016 р.
січень 2017 р.
лютий 2017 р.

студ.рада
Урочиста

19 лейтенанта

церемонія

вручення

погонів

молодшого

студент. клуб

Організація та проведення конкурсно-розважальної студент. клуб,
програми до Дня св.Валентина
студ.рада
Підведення підсумків конкурсу «Краща група семестру».
деканат,
21
Організація туристичних поїздок груп-переможців
студ.рада
студент. клуб,
22 Організація та проведення конкурсу «Містер інститут»
студ.рада
Організація святкових заходів до Міжнародного жіночого студент. клуб,
23
дня (концерт і дискотека)
студ.рада
Організація та проведення конкурсно-розважальної студент. клуб,
24
програми «Міс інститут»
студ.рада
Організація
та
проведення
міського
конкурсу студент. клуб,
25 «Студентська Весна»
студ.рада
студент. клуб,
26 Організація та проведення вечора бардівської пісні
студ.рада

20

27 Участь у міській «Ярмарці професій»
Організація та проведення звітного концерту колективів

28 художньої самодіяльності студентського клубу
Організація

та

проведення

29 студентського самоврядування

виборів

до

органів

лютий 2017 р.
лютий - червень
2017 р.
лютий 2017 р.
березень 2017 р.
березень 2017 р.
березень 2017 р.
квітень 2017 р.

студ.рада

квітень 2017 р.

студент. клуб

квітень 2017 р.

студ.рада

травень 2017 р.

студент. клуб,
Організація та проведення заходів до «Art-fest ШІ СумДУ»
спортивний
30 (виставка майстрів, фото-сушка, флешмоб, квест,
клуб,
спортивно-туристичні змагання, концерт, дискотека)
студ.рада
спортивний
клуб,
31 Організація та проведення Дня здоров’я
студ.рада
Привітання вихованців Сумського обласного центру
32 соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Шостці з студ.рада
Міжнародним днем захисту дітей
спортивний
клуб,
33 Участь в університетському туристичному зльоті
студ.рада
Організація та проведення урочистих заходів для студент. клуб,
34 випускників ШІ СумДУ
студ.рада

Заст. декана з виховної роботи

лютий 2017 р.

Н.О. Тугай

травень – червень
2017 р.
травень 2017 р.
червень 2017 р.
червень 2017 р.
липень 2017 р.

