Вересень
1.

Психологічна гра «Корабль що тоне».

2.

Підготовка студентських наукових робіт на конкурс
запроваджений Запорізькою обласною державною
адміністрацією
Віртуальна мандрівка українськими бібліотеками (до
Всеукраїнського дня бібліотек).

3.

протягом
місяця

4.

Організація
поселення
студентів,
відвідування викладачами гуртожитків

організація

5.

Проведення засідань комісій та клубів студентів

6.

Проведення старостатів, засідань студентських рад
гуртожитків

7.

Інформування студентів про роботу студентського
центру працевлаштування через наглядну агітацію:
виготовлення оголошень, інформаційних листівстендів тощо

8.

Організація обліку пільгових категорій студентів,
надання матеріальної допомоги.

9.

Виготовлення інформаційно-консультативних листів
щодо соціального захисту студентів

10.

Відвідування студентами виставок у краєзнавчому
музеї: «Тріумф людини: українці які пережили

Протягом місяця

Каф.Філософії
Лук’янова О.І.

Відділ наукової
роботи студентів
А.В.Скребкова
Протягом місяця Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
Протягом місяця . Деканати,
профкоми,
виховний відділ,
комен-данти
гуртожитків
Протягом місяця Комісії та клуби
профкому
студентів,
коменданти
гуртожитків,
деканати.
Протягом місяця Комісії та клуби
профкому
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
коменданти
гуртожитків,
деканати.
Протягом місяця Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,цент
р сприяння
працевлаштуванн
ю, Зінченко М.М.
Протягом місяця Профком
студентів, комісія
із захисту
соціальних прав
студентів, комісія
оздоровлення
студентів
Протягом місяця Комісія захисту
соціальних прав
студентів
ВересеньВикладачі
жовтень
кафедри

1

ГУЛАГ», до дня визволення Запоріжжя: «Зброя
перемоги».
Меморіал з баскетболу пам’яті В.А.Гаврилова БК
«Запоріжжя»
Проведення
руханки
з
працівниками
облдержадміністрації та вихованцями ДЮСШ (до Дня
ФКіС України).
Проведення показових виступів вихованців СК
НУ»Запорізька політехніка» , присвячених Дню ФКіС
в Україні. (Зап. обл. відділення КФВС МОН України,
СК Локомотив.
Чемпіонат України з гандболу. Гандбольна команда
«Мотор-Політехніка» супер-ліга.
Чемпіонат України зі спортивної аеробіки (м.Киїі)

11.
12.

13.

14.
15.

Жовтень
1. Урочиста церемонія “Посвята у студенти” НУ «
Запорізька політехніка ». Організаційні збори
(пофакультетно) для студентів 1 курсу

2.

3.

4.

5.

Бесіди з першокурсниками про традиції НУ
«Запорізька політехніка», факультетів, ознайомлення
зі Статутом НУ «Запорізька політехніка».
Обрання кураторів для академічних груп першого
курсу.
Проведення
семінарів
з
кураторами
академгруп.
Підготовка студентських наукових робіт на конкурс
запроваджений Запорізькою обласною державною
адміністрацією
Проведення презентації діяльності Центру в рамках
екскурсійних маршрутів, організованих в університеті
для профоргів груп І курсу та студентів коледжів.

6.

Організація
поселення
студентів,
відвідування викладачами гуртожитків

організація

7.

Організаційні збори студентів гуртожитків з метою
профілактики правопорушень, запобігання наркоманії,
СНІД, пияцтву, тютюнопалінню та порядку
оформлення субсидій.

11.09 – 13.09
2020р
10.09.2020р

українознавства та
загальної мовної
підготовки.
Каф. ФКОНВС
Каф. ФКОНВС

Протягом
місяця

Каф. ФКОНВС

Вересень-грудень

Каф. ФКОНВС

27.09-29.09.2020р

Каф. ФКОНВС

30.09.2020р.
центральний вхід
НУ «Запорізька
політехніка»,
аудиторії (за
розкладом)
протягом
місяця

Ректорат,
деканати, ЦКДС,
СД“Щит”,
профком
студентів

І тиждень
Протягом місяця
Протягом місяця

до 15.11.2020р.

19.09.2020р.

Деканати
факультетів,
кафедри
Деканати
факультетів,
кафедри
Відділ наукової
роботи студентів
М.В. Матковська
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Деканати,
профкоми,
виховний відділ,
комен-данти
гуртожитків
Виховний відділ,
студ.містечко НУ
«Запорізька
політехніка»,
студради
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8.

Проведення засідань профбюро студентів. Вибори
профактиву на першому курсі.

Протягом місяця

9.

Проведення засідань комісій та клубів студентів

Протягом місяця

10.

Проведення старостатів, засідань студентських рад
гуртожитків

Протягом місяця

11.

Інформування студентів про роботу студентського
центру працевлаштування через наглядну агітацію:
виготовлення оголошень, інформаційних листівстендів тощо

Протягом місяця

12.

Організація обліку пільгових категорій студентів,
надання матеріальної допомоги.

Протягом місяця

13.

Організація груп підтримки спортивних команд НУ
«Запорізька політехніка» учасниць першості України,
міжнародних турнірів

Відповідно до
календарів
змагань

14.

Проведення рейдів з контролю правопорушень у
гуртожитках

Протягом місяця

гуртожитків,
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка».
Профбюро
студентів,
Дубина В.М.
Комісії та клуби
профкому
студентів,
коменданти
гуртожитків,
деканати.
Комісії та клуби
профкому
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
коменданти
гуртожитків,
деканати.
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,цент
р сприяння
працевлаштуванн
ю, Зінченко М.М.
Профком
студентів, комісія
із захисту
соціальних прав
студентів, комісія
оздоровлення
студентів
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
спортивно-масова
комісія, деканати,
каф. ФКОНВС
СД “Щит”,
Дєвочкін В.Ф.,
виховний відділ,
комісія
громадського
контролю
профкому
студентів НУ
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15.

Виготовлення інформаційно-консультативних листів
щодо соціального захисту студентів

Протягом місяця

16.

Розгляд Положення про куратора академічної групи

Протягом місяця

Тематичні виставки на теми:
- Птах душі – птах поезії. 125 р. від дня
народження
російського
поета
Сергія
Олександровича Єсеніна (1895 - 1925). Ф.
Купер – «американський Вальтер Скотт».
- стежками заповідної Хортиці. Виставка книг та
фото до Всесвітнього дня туризму.
- Людина починається з добра. 135 р. від дня
народження
французького
письменника,
лауреата нобелівської премії Франсуа Моріака
(1952 р.). (1885 - 1970)
- Натхненні пензлем: корифеї українського
живопису – ювіляри 2020 року. До Дня
художника України
18. .Легкоатлетичні змагання присвячені Дню міста
Запоріжжя
19. Регіональний етап студентської баскетбольної ліги
України
20. Участь команди БК «Запоріжжя» у суперлізі та
команди БК «Металург-НУ «Запорізька політехніка» у
І лізі Чемпіонату України
21. «Ярмарок кар’єри - 2020»

Протягом місяця

17.

14.10.2020р.
Жовтеньгрудень 2020р.
Жовтеньгрудень 2020р.
Протягом
місяця

22. Організація екскурсій на ПАТ «Запоріжсталь»

Протягом
місяця

23. Інформаційна кампанія щодо стипендіальної програми
Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA», надання
консультацій студентам щодо оформлення та
завантаження пакету документів

Протягом
місяця

24. Організація зустрічі студентів з представниками МС

Протягом

«Запорізька
політехніка».
Комісія захисту
соціальних прав
студентів
Вчені ради
факультетів,
університету
НБ НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.

СК,Каф. ФКОНВС
Каф. ФКОНВС
Каф. ФКОНВС
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
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«СІЛЬПО» з питань тимчасового працевлаштування

25. «Битва органів»

місяця

10.10.2020р.

26. Організувати тематичні лекції до 75-річчя з дня
створення Організації Об’єднаних Націй (ООН) та
членства УРСР в ООН (24.10.1945).

Протягом
місяця

27. Організувати зустріч з видатними випускниками
університету до 120-річчя Національного університету
«Запорізька політехніка»

Жовтеньлистопад

28. «Музика – вище в світі мистецтво!» (Л. Толстой). (до
Міжнародного дня музики).

Протягом
місяця

29. Творча зустріч з запорізькою поетесою. До Дня
української писемності та мови.

Протягом
місяця

30. Зустріч з представниками запорізької суспільної
организации «Экосенс» Татьяна Жавжарова. До Дня
міста. 250 років з часу заснування міста Запоріжжя
(1770)
31. 1/4 фіналу гри КВК серед факультетів
НУ
«Запорізька політехніка» на Кубок ректора.

Протягом
місяця

32. Тематичні виставки на теми:
- Фотовиставка «Мир. Гармонія. Краса» за
участю студентів кафедри «Журналістика» НУ
«Запорізька політехніка». Вернісаж талантів
НУ «Запорізька політехніка» до 120-річчя від

16.10.2020

Протягом
місяця

працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
ЦКДС, Комінова
В.В., профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
культурно-масова
комісія, деканати
факультетів, СД
“Щит”, Дєвочкін
В.Ф.
Викладачі кафедри
українознавства та
загальної мовної
підготовки.
Викладачі кафедри
українознавства та
загальної мовної
підготовки.
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
ЦКДС, Комінова
В.В., профком
студентів НУ « НУ
«Запорізька
політехніка»,
культурно-масова
комісія, деканати
факультетів, СД
“Щит”, Дєвочкін
В.Ф.
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
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-

-

заснування Олександрівського механічнотехнічного училища (нині - Національний
університет “Запорізька політехніка”);
Скарби народного мистецтва: магія барв і
кольорів. Перегляд робіт майстрів Запорізького
обласного осередку Національної спілки
народних майстрів України. - 30 років (1990)
від дня заснування осередку;
На першій лінії оборони: запорожці – учасники
АТО. До Дня Захисника Україні. Стендова
акція;
«Відважні: наші герої». Фотовиставка як
данина всім захисникам, які боронять рідну
неньку Україну - за матеріалами «Книги
пам’яті полеглих за Україну». До Дня
захисника України.

33. Інтелектуальна гра з курсу “Філософія” на тему «Світ
та культура Античності»

Протягом
місяця

34. Диспут зустріч в бібліотеці з студентами

Протягом
місяця

35. Колоквіум для студентів на
сучасного українського соціуму»

тему

«Проблема

Протягом
місяця

36. Університетський конкурс на кращу студентську
наукову роботу (14 секцій)

Жовтень –
грудень

37. Святковий концерт «День юриста»

23.10.2020р.

38. Волейбол «Осінній Кубок студмістечка» в рамках
спартакіади гуртожитків

Протягом
місяця

39. Турніри з настільного тенісу, шашок та шахів в
рамках спартакіади гуртожитків

Протягом
місяця

Каф. філософії,
Проф. Бондаренко
О.В
Каф. філософії,
Доц. Дєвочкіна
Н.М
Каф. філософії,
Доц. Бондаревич
І.М.
Відділ наукової
роботи студентів
А.В.Скребкова
ЦКДС, Комінова
В.В., юридичний
факультет, , СД
“Щит”, Дєвочкін
В.Ф.
СК, Каф.
ФКОНВС,
викладацький
склад, Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
відповідальні за
спорт.-масову
роботу на
факультетах,
студради
гуртожитків
СК, Каф.
ФКОНВС,
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40. Лекції про здоровий спосіб життя.

41. Участь студентів у загальноміському комплексі
урочистих заходів з нагоди Дня захисника України.

42. Участь у проведенні міських екологічних акцій та
заходів

43. Організація конкурсу на кращий
гуртожиток, кімнату, поверх.

студентський

44. Проведення заходів з боротьби проти негативних
явищ серед студентів

45. Інформаційні години, тематичні бесіди, уроки пам’яті
до відзначення/вшанування:
- День захисника України;
- Міжнародного дня музики;
- Дня художника;
- Дня українського козацтва;
- Міжнародний день музики.
46. Міжнародний меморіал засл. будів. України
І.Соболевського та Б.Бєлікова гандбольна команда
«Мотор- Політехніка ЗАБ»

викладацький
склад, Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
відповідальні за
спорт.-масову
роботу на
факультетах,
студради
гуртожитків
Протягом
Профком студентів
місяця
НУ «Запорізька
політехніка»,
житлово-побутова
комісія,комісія
оздоровлення
10.-14.10.2020 р. Виховний відділ,
профком студентів
НУ «Запорізька
політехніка»,
голови профбюро
факультетів
Протягом
Профком студентів
місяця
НУ«Запорізька
політехніка»,
організаційномасова комісія
Протягом
Профком студентів
місяця
НУ«Запорізька
політехніка»,
житлово-побутова
комісія, студради
гуртожитків.
ІІІ тиждень
Профком студентів
НУ «Запорізька
політехніка»,
виховний відділ,
СД “Щит”
Протягом
Деканати
місяця
факультетів,
куратори профгруп,
виховний відділ,
профком студентів
НУ «Запорізька
політехніка»,
голови профбюро
факультетів
згідно
СК, Каф. ФКОНВС
календаря
змагань
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Гандбольна команда «Мотор- Політехніка ЗАБ» вища
ліга
47. Участь у Чемпіонаті м. Запоріжжя:
- баскетбол
- волейбол
- міні-футбол
- плавання
- кульова стрільба
48. Виготовлення інформаційних листів-консультацій
щодо соціального захисту

49. Проведення вечорів-бесід за участю викладачів
гуманітарних кафедр з питань інтелектуального
спілкування, етики та моралі при спілкування юнацтва

Жовтень –
грудень 2020 р.

СК, Каф. ФКОНВС

Протягом
місяця

Профком студентів
НУ «Запорізька
політехніка»,
комісія захисту
соціальних прав
студентів.
Деканати,
гуманітарні
каф.,студради
гуртожитків

Протягом
місяця
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Листопад
1. 1Відвідування Запорізького краєзнавчого музею в
.межах викладання курсу «Філософія» на тему «Історія
Скіфів
2. Презентація торгової мережі «VARUS»

Протягом
місяця

Каф.Філософії
Доц. Повзло О.М

Протягом
місяця

3. Презентація стипендіальної програми «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука та тренінг в рамках
презентації

Протягом
місяця

4. Книжковий перегляд Осіння рапсодія.

Протягом
місяця

5. Вернісаж талантів до 120-річчя
від заснування
Олександрівського механічно-технічного училища
(нині - Національний університет “Запорізька
політехніка”).
6. Книжковий перегляд до Міжнародного десятиліття
зближення культур (2013 – 2022 рр.).

Протягом
місяця

Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«ЗП»
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І

7. Тематичні виставки на теми:
- Огюст Роден - засновник реалістичної
скульптури. 180 р. від дня народження
французького
скульптора-імпресіоніста
Огюста Родена. (1840 - 1917);
- Шукач пригод Р. Стівенсон. 170 р. від дня
народження англійського письменника Р.
Стівенсона (1850 - 1894);
- Клод Моне: від шаржу до імпресіонізму. 180 р.
від
дня
народження
французського
живописця-імпресіоніста Клода Моне;
- Лауреати Нобелівської премії. 125 р. від
встановлення
Нобелівської
премії.(1895).

Протягом
місяця

Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.

8. До Дня української писемності та мови і 120-річчя
Національного університету «Запорізька політехніка»
взяти участь у XVI Міжвузівській науково-практичній
конференції «Наукові школи, професійні династії,
видатні персоналії «Запорізької політехніки»: від
механіко-технічного
училища
до
сучасного

04.11 06.11.2020р

НПП кафедри
українознавства
та загальної
мовної
підготовки

Протягом
місяця
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національного університету»
9. Під час лекцій з історії України з теми: «Друга світова
війна» згадувати про студентів та викладачів нашого
університету ¬– учасників другої світової війни.

листопад-грудень
2020р

НПП кафедри
українознавства
та загальної
мовної
підготовки
СК, Каф.
ФКОНВС,
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка».

10. Турніри в рамках спартакіаді СК НУ «Запорізька
політехніка» :
- шахи (1 та 2 етапи)
- 11.11.2020
- настільний теніс (1 та 2 етапи)
- 05.11.2020
- шахмати (1 та 2 етап)
- 18.11.2020
- міні-футбол
- 27.11.2020
- дартс
11. Турнір з міні-футболу на Кубок В.О. Толока
Листопад-грудень СК, Каф.
2020 р.
ФКОНВС
12. 1/2 фіналу гри КВК серед факультетів
«Запорізька політехніка» на Кубок ректора

13.

14.

15.

16.

17.

НУ

ЦКДС, Комінова
В.В., профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
культурно-масова
комісія, деканати
факультетів, СД
“Щит”, Дєвочкін
В.Ф.
XVI Міжвузівська науково-практична конференція
Протягом
Відділ наукової
студентів, магістрантів, аспірантів до Дня української
Місяця
роботи студентів
письменності та мови
А.В.Скребкова
Університетська студентська олімпіада з дисциплін та
Протягом
Відділ наукової
спеціальностей (на всіх кафедрах)
Місяця
роботи студентів
А.В.Скребкова
Студентські науково-практичні конференції (за Листопад-грудень Відділ наукової
номінаціями університетського конкурсу на кращу
2020р.
роботи студентів
студентську наукову роботу)
А.В.Скребкова
Урочисті заходи до Міжнародного Дня студента
17.11.2020
ЦКДС, Комінова
В.В.,
СД “Щит”,
Дєвочкін В.Ф.,
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
голови профбюро
факультетів
Урочисті заходи і святковий концерт з нагоди 120-ої
19.11.2020
Ректорат,
річниці НУ «Запорізька політехніка».
деканати,
профком НУ
«Запорізька
політехніка»,,
кафедри, ЦКДС,
20.11.2020р.
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18. Свято для обдарованої студентської молоді “Зліт
відмінників”

ІІІ тиждень

19. Проведення рейду з контролю умов проживання
студентів у гуртожитках

ІІІ тиждень

20. Конкурс на кращу кімнату в гуртожитках
«Запорізька політехніка».

НУ

ІV тиждень

21. Проведення лекцій з пропаганди здорового способу
життя, профілактики наркоманії та проти паління

ІV тиждень

22. Культурологічний похід до краєзнавчого обласного
музею

ІV тиждень

23. Інформаційні години, тематичні бесіди, уроки пам’яті
до відзначення/вшанування:
- Дня студента;
- Дня Гідності та Свободи;
- Міжнародного дня прав людини;
- Дня пам’яті жертв Голодомору;
- Дня української писемності та мови;
Дня ракетних військ і артилерії.

Протягом місяця

рада ветеранів,
СД “Щит”
Профком
студентів,
навчальновиховна комісія,
деканати,
ректорат
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,вихо
вний відділ,
комісія
громадського
контролю, СД
“Щит”
Деканати,
студ.ради
гуртожитків,
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка».
Деканат ФМТЕ,
каф. фізичної
реабілітації
Виховний відділ,
Профком
студентів
Деканати
факультетів,
куратори
профгруп,
виховний відділ,
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
голови профбюро
факультетів

Грудень
1. Благодійна акція для студентів-інвалідів з нагоди Дня
інвалідів

03.12.2020р

Ректорат,
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
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2. Робота з випускниками-магістрами (підписання
обхідного листа, заповнення картки випускника,
інформування про актуальні вакансії)

Грудень – січень
2020р.

3. Відвідування Запорізького краєзнавчого музею в
межах викладання курсу «Філософія» щодо теми
«Мистецтво у розрізі культури та філософії»

Протягом місяця

4. Участь кращих студентських наукових робіт у
Всеукраїнських конкурсах студентських наукових
робіт з галузей знань і спеціальностей
5. Кубок України зі спортивної аеробіки (м.Харків)

Грудень –лютий
2020р.
Протягом місяця

6. Бібліотека – острів творчості і натхнення. Майстерклас з виготовлення різдвяного подарунку.

Протягом місяця

7. 105 р. від дня народження американського співака і
актора Френка Сінатри (1915 - 1998). Френк Сінатра –
справжній створювач різдвяного настрою!

Протягом місяця

8. Тематичні виставки на теми:
- Лицар пера і шпаги. 150 р. від дня смерті
французького
письменника,
драматурга,
журналіста Олександра Дюма (батька) (1802
- 1870);
- Квітковий рай Катерини Білокур. 120 р . від
дня народження укр.. художниці, майстра
народного декоративного живопису Катерини
Василівни Білокур (1900 - 1961);
- «Нехай Україна у щасті буя – у тім нагорода і
втіха моя…» (М. Ста-рицький). 180 р. від дня
народження
українського
письменника,
режисера Михайла Петровича Старицького.
(1840 - 1904).
9. Туристичній вечір

Протягом місяця

10.Фінал гри КВК серед факультетів
політехніка» на Кубок ректора

НУ «Запорізька

12.12.2020

18.12.2020р.

Рада ветеранів,
ЦКДС
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Каф. філософії,
Доц. Ємельяненко
Є.О.
Відділ наукової
роботи студентів
А.В.Скребкова
СК НУЗП, каф.
ФКОНВС,Профко
м студентів НУ
«Запорізька
політехніка».
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.

Турклуб
“Романтик”,
Дубина В.М
ЦКДС, Комінова
В.В., профком
студентів НУ
«Запорізька
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11.Благодійна акція для дітей сиріт

Протягом
місяця

12.Виготовлення інформаційних листів-консультацій
щодо соціального захисту студентів

Протягом
місяця

13.Урочисті заходи з нагоди “Дня Збройних сил України”

До 06.12.2020 р

14.Заходи, присвячені Дню енергетика

22.12.2020 р

15.Підготовка до святкування Нового року в гуртожитках

IV тиждень

16.Проведення діагностики студентів на ВІЛ інфекцію з
використанням швидких тестів із залученням
Запорізького обласного центру профілактики та
боротьби зі СНІДом.

Протягом
місяця

17.Проведення
серії
інформаційних
лекцій
з
профілактики ВІЛ СНІДу із залученням благодійного
фонду “Сподівання”

Протягом
місяця

18.Інформаційні години, тематичні бесіди, уроки пам’яті
до відзначення/вшанування:
- Дня Збройних сил України
- Дня енергетика

Протягом місяця

політехніка»,
культурно-масова
комісія, деканати
факультетів, СД
“Щит”, Дєвочкін
В.Ф.
Профком
студентів,
ректорат
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
комісія захисту
Ректорат, каф.
військової
підготовки,
деканати,
профкоми, Рада
ветеранів
ЦКДС,Деканат
ЕТФ
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
викладачі,
співробітники
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,комі
сія оздоровлення
Виховний
відділ,оздоровча
комісія профкому
студентів НУ
«Запорізька
політехніка».
Деканати
факультетів,
куратори
профгруп,
виховний відділ,
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,голо
ви профбюро
факультетів
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Січень
1.

Організація роботи університетського штабу сесії

2.

Організація зимового відпочинку

3.

Організація програми “Чисті руки”

4.

Організація
контролю
за
проведенням сесії
громадськими
студентськими
деканатами
(пофакультетно)

09.01.31.01.2021р.

5.

Забезпечення друкування в факультетських стіннівках
і університетські й багатотиражці інформації про
постійно діючий анонімний телефон довіри.

09.01.2021р.

6.

Святкування Тетяниного дня - Дня студентів

ІV тиждень

7. 7Інформаційні години, тематичні бесіди, уроки пам’яті
до відзначення/вшанування:
- Міжнародного Дня Пам'яті Жертв Голокосту;
- Дня Соборності;
- Новорічних Свят та Різдва Христова

09.01.31.01.2021р.

Січень - лютий
2021р.

Протягом місяця

Протягом місяця

Профком
студентів,
навчальновиховна комісія,
студ. деканати
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
комісія з
оздоровлення,
комісія із
зовнішніх зв’язків
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,,
навчальновиховна комісія
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,,
студентські
деканати
Деканати,
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка».
ЦКДС,
організаційномасова комісія,
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка».
Деканати
факультетів,
куратори
профгруп,
виховний відділ,
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
голови профбюро
факультетів
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Робота в гуртожитках
1. Організація чергування викладачів
2. Поселення першокурсників,
поведінки в гуртожитках

бесіди

Постійно
про правила

Вересень

3. Проведення рейдів, чергування викладачів та
студентів.
4. Проведення конкурсів на кращий санітарний стан
гуртожитків

Постійно
Постійно

5. Культурно-виховні
заходи
(зустрічі,
бесіди,
Постійно
культпоходи)
6. Проведення зборів зі студентськими радами
Протягом року
гуртожитків № 2,3,4.
Заходи протягом семестру
1. Проведення бесід, круглих столів на культурновиховні теми (протидія насильству та агресії, протидія
торгівля людьми, нетерпимість до дискримінації,
профілактика злочинності, профілактика шкідливих
звичок, права та свободи громадянина, сімейні
цінності тощо)
2. Проведення бесід в академічних групах з питань
успішності, культури поведінки студентів; підбиття
підсумків рейтингів з висвітленням їх результатів у
засобах наочної агітації
3. Організація роботи зі спонсорами та партнерами

Протягом
навчального року

4. Інформування студентів про роботу Центру через
наглядну
агітацію:
виготовлення
оголошень,
інформаційних листів-стендів тощо

Постійно
протягом року

5. Інформування студентів про наявні вакансії для
постійного та тимчасового працевлаштування через
Інтернет (сайт університету, соціальні мережі)

Постійно
протягом року

Постійно

Постійно

Зав. кафедр,
деканати,
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка».
Деканати
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка».
За планом
Дубина В.М.

Профком
студентів,
виховний відділ,
деканати,
студради
гуртожитків
Деканати, зав.
кафедр,
куратори
Профком
студентів З НУ
«Запорізька
політехніка».,
комісія
фандрайзингу
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
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6. Ведення статистики студентів, що звертаються до
Центру сприяння працевлаштуванню для подальшого
моніторингу їх діяльності, надання необхідної
підтримки та консультацій, оповіщення про нові
можливості працевлаштування

Постійно
протягом року

7. Надання випускникам-магістрам рекомендаційних
листів для працевлаштування на АТ «Мотор Січ», КП
НВК «Іскра» та інші підприємства

Постійно
протягом року

8. Співпраця з Виставковим центром «Козак палац»
щодо тимчасової роботи студентів у різноманітних
виставках

Постійно
протягом року

9. Тренінги для студентів від Запорізької громадської
організації «Центр розвитку кар’єри «Професіонали» з
приводу працевлаштування

Постійно
протягом року

10. Співпраця з ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» щодо
участі у Ярмарках кар’єри університету, презентацій
та спілкування зі студентами, екскурсій на
підприємства, проходження стажування, виробничої
та переддипломної практики, літньої та зимової
практик студентів університету, працевлаштування
випускників, конкурс на здобуття іменних стипендій
підприємств ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
11. Проведення тренінгів з питань працевлаштування
спільно з представниками PROFI Центру

Постійно
протягом року

12. Забезпечити підвищення виховних функцій лекційних
та семінарських занять з дисциплін: «Історія
України».

Протягом
навчального року

13. Заохочувати студентів до наукової діяльності з питань
суспільно-політичних наук, участь в наукових
конференціях, а саме забезпечити проведення серед

Протягом
семестру

Постійно
протягом року

Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Викладачі
кафедри
українознавства
та загальної
мовної підготовки
Викладачі
кафедри
українознавства
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студентської молоді написання науково-пошукових
робіт «Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає».
14. Бесіди про культуру поведінки студентів

15. Організація відвідування студентами нових
постійно діючих експозицій краєзнавчого
художнього музеїв

Протягом
навчального року

та
та

постійно

16. Організація відвідування студентами музею НУ
«Запорізька політехніка».та музею техніки Богуслаєва

Протягом
семестру

17. Брати участь у засіданнях, круглих столах,
обговоренні нагальних питань на телебаченні

Протягом
семестру

18. Проведення
спільних
культурних
заходів
бібліотекою НУ «Запорізька політехніка».
«Літературній вітальні»

з
в

Постійно

19. Спільно з бібліотекою організація виставки історичної
літератури, творів, присвячених історії козацтва

Постійно

20. Проведення профорієнтаційної роботи в закріплених
навчальних закладах міста

Постійно

21. Організація і участь у різноманітних спортивних
заходах (флешмобах) в університеті, місті та області.

Протягом року

22. Участь у Чемпіонаті України команди з гандболу НУ
«Запорізька політехніка» -ЗАБ серед чоловічих
команд сезону 2020-2021рр
23. Профорієнтаційна робота в школах з метою
популяризації спеціальностей університету. Залучення
абітурієнтів до вступу і подальшого навчання в НУ
«Запорізька політехніка».
24. Плановий випуск стінних газет з питань культурноосвітньої роботи

постійно
(згідно календаря
ігор)
Постійно
(на протязі року)
Постійно

та загальної
мовної підготовки
Викладачі
кафедри
українознавства
та загальної
мовної підготовки
Викладачі
кафедри
українознавства
та загальної
мовної підготовки
Викладачі
кафедри
українознавства
та загальної
мовної підготовки
Викладачі
кафедри українознавства та
заг.мовної
підготовки, доц.
Чоп В.М., проф.
Шаповалов Г.І.
Викладачі
кафедри
українознавства
та загальної
мовної підготовки
Викладачі
кафедри
українознавства
та загальної
мовної підготовки
Викладачі
кафедри
українознавства
та загальної
мовної підготовки
Каф. ФКОНВС,
викладацький
склад
Каф. ФКОНВС,
Атаманюк С.І.
Каф. ФКОНВС,
викладацький
склад
Профком
студентів НУ
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25. Висвітлення
культурно-освітніх
заходів
у
багатотиражці “Інженер-машинобудівник”
26. Проведення семінарів на загальні теми навчальновиховного процесу, формування у студентської молоді
негативного ставлення до проявів корупції та
хабарництва.

Постійно
Щосереди
протягом року

«Запорізька
політехніка».
Редакція газети
Дубина В.М.,

НПП кафедри
українознавств
а та загальної
мовної
підготовки 202и
академгруп

27. Проведення семінарів з екологічного виховання
студентів
28. Організація та проведення співбесід зі студентами
денної
форми
навчання
щодо
неухильного
дотримання
ними
навчальної
дисципліни,
недопущення протиправних дій.

Щопонеділка
протягом року
Постійно

29. Забезпечення правового, патріотичного, трудового та
духовного виховання студентів під час навчального
процесу шляхом підвищення виховної функції
лекційних та семінарських занять

Постійно

30. Організація роз’яснювальної роботи і доведення до
відома студентів вимоги чинного законодавства
України щодо дотримання прав і свобод людини і
громадянина
31. Змагання з фізичної підготовки студентів “Спорт
проти наркотиків та паління” у центрі студентського
самоврядування

Протягом
семестру

32. Проведення санітарно-гігієнічних рейдів

Щомісяця
протягом року

Щомісячно

33. Робота центрів, комісій профкому

Постійно

34. Робота творчих колективів університету, танцювальна
група, театр клоунади, драматичний колектив, ВІА,
літературна студія
35. Проведення засідань профбюро студентів.

Постійно

36. Проведення засідань студентських деканатів.

Протягом
семестру

Протягом

Дубина В.М.
Каф. політології
та права,
професорськовикладацький
склад
Каф. політології
та права,
професорськовикладацький
склад
Каф. Політології
та права,
Кириченко В.М.,
Кириченко Ю.В.
Спортивномасова комісія,
профком
студентів, голови
студрад
гуртожитків
Ніколаєнко Т.Д.
Дєвочкін В.Ф.
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,,
Іванченко А.В.
ЦКДС, Комінова
В.В.
Профбюро
студентів,
організатори
груп, Дубина
В.М.
Профком

19

семестру

37. Проведення засідань комісій та клубів студентів

Протягом
семестру

38. Проведення старостатів, засідань студентських рад
гуртожитків

Протягом
семестру

39. Організація груп підтримки спортивних команд НУ
«Запорізька
політехніка»учасниць
першості
України, міжнародних турнірів

відповідно до
календарів
першості

40. Проведення рейдів з контролю правопорушень у
гуртожитках

протягом
семестру

41. Організація конкурсу на кращий
гуртожиток, поверх, кімнату.

студентський

Протягом
семестру

42. Виготовлення інформаційно-консультативних листів
щодо соціального захисту студентів

Постійно

43. Організація бесід зі студентами щодо неухильного
дотримання
ними
навчальної
дисципліни,
недопущення протиправних дій.
44. Проведення вечорів-бесід за участю викладачів

Постійно
Постійно

студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,,
студентські
деканати,
Іванченко А.В.
Комісії та клуби
профкому
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,,
коменданти
гуртожитків,
деканати
Комісії та клуби
профкому
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,,
коменданти
гуртожитків,
деканати
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,,
спортивно-масова
комісія, деканати,
каф. ФКОНВС
СД “Щит”,
Дєвочкін В.Ф.,
виховний відділ,
комісія
громадського
контролю
профкому
студентів
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,,
житлово-побутова
комісія, студ.ради
гуртожитків
Комісія захисту
соціальних прав
студентів
Комісія захисту із
соціальних прав
студентів.
Деканати,
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гуманітарних кафедр з питань інтелектуального
спілкування, етики та моралі при спілкування юнацтва
45. Проведення зустрічей з юристами та співробітниками
правоохоронних органів у студентських гуртожитках
та на потоках, організація “круглих столів” з питань
забезпечення прав і свобод людини в Україні.
46. Проведення програми з розповсюдження міжнародної
студентської картки ISIC

Постійно

47. Забезпечити підвищення виховних функцій лекційних
та
семінарських
занять
дисциплін:
«Історія
української культури»

Постійно

Постійно

гуманітарні
каф.,студради
гуртожитків
Деканати,
студради
гуртожитків
Профком
студентів комісія
зовнішніх зв’язків
Викладачі
кафедри
українознавства
та загальної
мовної підготовки

