МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ у н ів е р с и т е т «за п о різьк а

п о л іт е х н ік а »

(НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»)
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ засідання Вченої ради НУ «Запорізька політехніка»
11. 10.2021 № 1

м. Запоріжжя
Про затвердження «Плану заходів
з культурно-виховної роботи зі студентами на 2021-2022 н.р.(осінній семестр)»
Голова Вченої ради - Володимир БАХРУШИН
Учений секретар - Віктор КУЗЬМІН
Присутні - 113 членів ради із 153.
Порядок денний: 8.5 Про затвердження «Плану заходів з культурно-виховної роботи зі
студентами на 2021-2022 н.р.(осінній семестр)»

8.5 СЛУХАЛИ: Про затвердження «Плану заходів з культурно-виховної роботи зі
студентами на 2021-2022 н.р.(осінній семестр)»
ВИСТУПИЛИ: начальник виховного відділу Юлія КАШУБА про затвердження «Плану
заходів з культурно-виховної роботи зі студентами на 2021-2022 н.р.(осінній семестр)».
УХВАЛИЛИ: На підставі відкритого голосування, одноголосно:
8.5.1 Затвердити «План заходів з культурно-виховної роботи зі студентами на 20212022 н.р.(осінній семестр)».

Голова Вченої ради

Володимир БАХРУШИН

Учений секретар

Віктор КУЗЬМІН

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАТВЕРДЖУЮ:
В.о. Ректора НУ «Запорізька політехніка»
С.Т.Яримбаш
2021р.

ПЛАН

заходів з культурно-виховної роботи
зі студентами на 2021-2022н.р.
(осінній семестр)

Розглянуто і ухвалено
на засіданні вченої ради
НУ «Запорізька політехніка»
протокол № */ від

м. Запоріжжя

1
В ер есень

1.

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

31.08.2021р.
центральний
вхід НУ
«Запорізька
політехніка»,
аудиторії (за
розкладом)
12.09.2021р.

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

иЕО (Міжнародна
Європейська
федерація
гімнастики)
ЦКДС, Комінова
В.В., профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
культурно-масова
комісія, деканати
факультетів. СД
“Щит”,
ЦКДС, Комінова
В.В., профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
культурно -масова
комісія, деканати
факультетів, СД
“Щит”,
Каф.філософії
ГІроф. Бондаренко
О.В
Каф.філософії
Доц. Ємельяненко
Є.О.

2.

Гандбольна команда «Мотор- Політехніка» участь
в Кубках ЄГФ.

3.

Чемпіонат Європи зі спортивної аеробіки (Італія).

14-20.09.21р.

4.

Батл першокурсників (прослуховування).

17.09.2021р.

5.

Музична перерва до Дня машинобудівника

24.09.2021р.

6.

Тематичний «круглий стіл» на потоці студентів
магістрів на тему «Релігія у сучасному світі».

Вересень

7.

Відвідування Запорізького краєзнавчого музею в
межах викладання курсу «Філософія» що до теми
«Міфологічний тип світогляду» (РТ - 710,810).

Вересень

8.

Розробка та узгодження з деканами та
роботодавцями плану зустрічей (презентації
компаній, тренінги, тощо) для студентів.

Вересень

9.

Проведення презентації діяльності Центру в
рамках екскурсійних маршрутів, організованих в
університеті для профоргів груп І курсу та
студентів коледжів.

Вересень

______

*

п\с Юность

Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
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10.

Організація зустрічі студентів з представниками
МС «СІЛЬПО» з питань тимчасового
працевлаштування.

Вересень

11.

Заохочення студентів до наукової діяльності з
питань соціально-гуманітарних наук, участі в
наукових конференціях, а саме забезпечити
проведення серед студентської молоді написання
науково-пошукових робіт до Дня украіПнського
козацтва та Дня захисника УкраШни.

Вересень

12.

Тематичні виставки:
•
«Прапор - символ величі і духу.» До Дня
Державного Прапора України.
•
«Незалежність: крок за кроком». До
святкування 30-річчя Незалежності України
•
«Державність, виміряна поколіннями». До
святкування 30-річчя Незалежності України
•
«Освіта - найвеличніше з усіх земних
благ... (Р.Кіплінг)» До Дня знань
•
«Український кінематограф доби
Незалежності». Виставка-досьє до святкування 30річчя Незалежності України та до Дня
українського кіно,
•
«Машинобудування: технології та
інновації». До Дня машинобудівника.
•
Бабин Яр: трагічні сторінки історії (До 80х
роковин трагедії в Бабиному Яру).
«Митці, що прославили Україну на весь світ».
Сторітелінг до святкування 30-річчя Незалежності
України.

Вересень

13.

14.

15.

Тематичний перегляд:
•
«Прапорові барви України». До Дня
Державного Прапора України.
•
«Духовна спадщина Івана Франка». До 165річчя від дня народження українського
письменника, вченого, громадського діяча.
•
«Україна на шляху до незалежності». До
святкування 30-річчя Незалежності України.
•
«Сьогодні - студент, завтра - спеціаліст.
(Тобі, першокурснику)».
Огляди:
*
«Український художник Микола Ге - автор
найвідомішої картини «Таємна вечеря». 190 років
із дня народження Миколи Ге (1831-1894),
художника.
•
«Йому завжди буде двадцять шість». 125 р.

Вересень

Вересень

Вересень

Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Науковопедагогічний
персонал (НПП)
кафедри
українознавства та
загальної мовної
підготовки
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р І,

Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.Г
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.1.

Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.1.

з

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

від дня народження українського живописця
Тимофія Львовича Бойчука
*
«Василь Стефаник - неперевершений
майстер соціально-психологічної новели». 150
років від дня народження Василя Семеновича
Стефаника (1871- 1936), українського
письменника, громадського діяча
*
«Духовна криниця українських традицій».
До Всеукраїнського дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва.
*
«Києво-Печерська Лавра - святиня
України». До 1030-річчя хрещення Київської Русі
та 95-річчя від дня відкриття Києво-Печерського
історико-культурного заповідника.
«Ми у серці твоїм, Україно!» Літературно-музична
композиція за участю поетів та музикантів
Запорізького краю. До 30-річчя Незалежності
України.
«Історія Державного герба України». Круглий стіл
до святкуванняЗО-річчя незалежності України та
100-річчя від заснування Запорізького обласного
краєзнавчого музею.
Презентація навчального посібника «Герб України.
Нариси історії»
0. Бєлова та Г. Шаповалова. До святкування 30річчя Незалежності України та 100-річчя від
заснування Запорізького обласного краєзнавчого
музею.
«Прапор - символ величі і духу». Віртуальний
екскурс до святкування Дня Державного Прапора
України та 30-річчя Незалежності України.
«Мистецькі символи Запорізької землі у творчості
родини Жолудів». Монументальне мистецтво,
скульптура, кераміка. Віртуальна виставка до Дня
міста Запоріжжя.
Стипендіальна програма Метінвест для студентів
перших курсі бакалаврату та магістратури
(підготовка документів, роз’яснювальна робота
серед студентів, співпраця з деканатами).

у

Вересень

Вересень

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

Вересень

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

Вересень

Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Відділ наукової
роботи студентів
С.А.Вичужаніна
Відділ наукової
роботи студентів
С.А.Вичужаніна
п/с «ЗАБ»,фан-клуб
студ.профком

Вересень

Вересеньжовтень

Підготовка студентських наукових робіт на
конкурс запроваджений Запорізькою обласною
державною адміністрацією.
Університетський конкурс на кращу студентську
наукову роботу (15 секцій).

Вересеньжовтень

Чемпіонат України: Гандбольна команда «МоторПолітехніка» супер ліга.

Вересеньгрудень

Вересеньгрудень
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25.

Організація поселення студентів, організація
відвідування викладачами гуртожитків.

Протягом місяця

26.

Проведення засідань комісій та клубів студентів.

Протягом місяця

27.

Проведення старостатів, засідань студентських рад
гуртожитків.

Протягом місяця

28.

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

Протягом місяця

29.

Організація обліку пільгових категорій студентів,
надання матеріальної допомоги.

Протягом місяця

ЗО.

Виготовлення інформаційно-консультативних
листів щодо соціального захисту студентів.

Протягом місяця

31.

Участь в заходах до Дня ФКіС України
«День ФКіСв Україні» показові виступи
вихованців СК НУЗП зі спорт. Аеробіки.
Участь у святі «SPORT STAR 2021».
Руханка з працівниками облдержадміністрації,
вихованцями ліцею «Перспектива» та ЗЗШ 15,
ЗЗШ Основа.
Міжнародний День студентського спорту.

Вересень

32.

33.

34.

Турнір з мікро фут-залу, присв. міжнародному
Дню студентського спорту.

Деканати, профкоми,
виховний відділ,
завідувачі
гуртожитків
Комісії та клуби
профкому студентів,
завідувачі
гуртожитків,
деканати.
Комісії та клуби
профкому студентів
НУ «Запорізька
політехніка»,
завідувачі
гуртожитків,
деканати.
Профком студентів
НУ «Запорізька
політехніка», центр
сприяння
працевлаштуванню,
Зінченко М.М.
Профком студентів,
комісія із захисту
соціальних прав
студентів, комісія
оздоровлення
студентів
Комісія захисту
соціальних прав
студентів
каф. ФКОНВС
ЦПКі В «Дубовий
гай »

12.09.2021

каф. ФКОНВС
пл. Фестивальна

20.09.2021

с/к Локомотив,
Обл.управління з
ФВС МОН України
каф. ФКОНВС
с/к Локомотив,
Обл. управління з
ФВС МОН України

20.09.2021р.
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Ж овтен ь

1.

Музична перерва до Дня вчителя.

01.10.2021р.

2.

Шоу гра ‘‘Хто кого?».

07.10.2021р.

3.

Презентації ДЮСШ до Дня міста «Запорізький
спорт».

14.10.2021р.

4.

Легкоатлетичні змагання, присвячені до Дня міста
Запоріжжя.
Батя першокурсників.

5.

14.10.2021 р.
22.10.2021р.

6.

Відкритий Всеукраїнський турнір зі спортивної
аеробіки.

Жовтень 2021р

7.

Кубок України зі спортивної аеробіки.

Жовтень 2021р.

8.

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

Жовтеньлистопад

9.

Круглий стіл «Проблеми сучасного українського
соціуму» для студентів ФЕУ-410 (2 курс).

Жовтень

ЦКДС, Комінова
В.В., профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
культурно-масова
комісія, деканати
факультетів, СД
“Щит”,
ЦКДС, Комінова
В.В., профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
культурно-масова
комісія, деканати
факультетів, СД
“Щит”,
с/к Локомотив,
Облуправління з
ФВС МОН
України
каф. ФКОНВС
Згідно календаря
змагань
ЦКДС, Комінова
В.В., профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
культурно-масова
комісія, деканати
факультетів, СД
“Щит”,
СК НУЗП, каф.
ФКОНВС
Федерація
спортивної
аеробіки України
Центр сприяння
праце
влаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Каф. Філософії
Доц. Бондаревич
І.М.
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10.

Диспут зустріч в бібліотеці зі студентами Мфакультету.

Жовтень

11.

Проведення екскурсії по релігійним конфесіям зі
студентами УФКС.

Жовтень

12.

Відвідування Запорізького краєзнавчого музею в
межах викладання курсу «Філософія» (МТЕ-110).

Жовтень

Каф. філософії
Доц. Повзло О.М.

13.

До Дня захисника України в академічних групах під
час виховних годин організувати зустрічі з ветеранами
війни та військової служби, учасниками Операції
об’єднаних сил.

•Жовтень

14.

Тематична виставка «Іван Багряний, або через «терни
Гетсиманського саду» - до 115 річчя від дня
народження Івана Багряного (1906-1963), українського
письменника, художника і громадського діяча.
Тематична виставка «Мов виноград у золотую чашу,
вино словес він проливає в світ» - до 140-річчя від дня
народження укр. драматурга І. А. Кочерги (18811952).
Тематична виставка «Григорій Крук: обдарований
богом творець прекрасного». До 110-річчя від дня
народження українського скульптора світового рівня.

Жовтень

Науковопедагогічний
персонал каф
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.
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.

| 15.

16.

Жовтень

Жовтень

17.

Тематичний перегляд «Від козака до сучасного
захисника». До Дня українського козацтва та
захисника України.

Жовтень

18.

Тематичний перегляд «Квітни, мій краю, Запорізький
мій краю!» До Дня міста.
Відкритий перегляд «Богдан Таврилишин: людина
світу, народжена в Україні (до Дня відповідальності
людини)».
Презентація книги запорізького письменника, поета,
журналіста, музиканта В. Терлецького «Книга сили.
Віра». Онлайн-зустріч з письменником. До Дня
українського козацтва та до 400-річчя із часу
Хотинської битви (липень-жовтень 1621)
XVI Міжнародна науково-технічна конференція
«Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах».

Жовтень

и
20.

21.

22.

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

Каф, Філософії
Доц. Дєвочкіна
Н.М
Каф.філософії
Ст. викл. Коваль
В.М.

Жовтень

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

Жовтень

Відділ наукової
роботи студентів
С.А. Вичужаніна
Деканати
факультетів,
кафедри
Деканати
факультетів,

Протягом
місяця
І тиждень
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23.

академгруп.
Проведення презентації діяльності Центру в рамках
екскурсійних маршрутів, організованих в університеті
для профоргів груп І курсу та студентів коледжів.

Протягом
місяця

До 15.11.2021р.

24.

Організація поселення студентів, організація
відвідування викладачами гуртожитків

25.

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

Жовтень

26.

Проведення засідань профбюро студентів. Вибори
профактиву на першому курсі.
Проведення засідань комісій та клубів студентів.

Протягом
місяця
Протягом
місяця

28.

Проведення старостатів, засідань студентських рад
гуртожитків.

Протягом
місяця

29.

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

Протягом
місяця

ЗО.

Організація обліку пільгових категорій студентів,
надання матеріальної допомоги.

Протягом
місяця

27.

кафедри
Центр сприяння
працевлаштуванн
ю студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Деканати,
профкоми,
виховний відділ,
завідувачі
гуртожитків
Виховний відділ,
студ.містечко НУ
«Запорізька
політехніка»,
студради
гуртожитків,
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка».
Профбюро
студентів.
Комісії та клуби
профкому
студентів,
завідувачі
гуртожитків,
деканати.
Комісії та клуби
профкому
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
завідувачі
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
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31.

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

32.

Проведення рейдів з контролю правопорушень у
гуртожитках.

33.

Виготовлення інформаційно-консультативних листів
щодо соціального захисту студентів.

34.

Розгляд Положення про куратора академічної групи.

35.

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

36.

Святковий концерт «День юриста».

37.

Лекції про здоровий спосіб життя..

38.

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

39.

Участь у проведенні міських екологічних акцій та
заходів.

студентів
Профком
Відповідно до
календарів
студентів НУ
змагань
«Запорізька
політехніка»,
спортивно-масова
комісія, деканати,
каф. ФКОНВС
Протягом
СД “Щит”,
виховний відділ,
місяця
комісія
громадського
контролю
профкому
студентів НУ
«Запорізька
політехніка».
Протягом
Комісія захисту
соціальних прав
місяця
студентів
Протягом
Вчені ради
М ІС Я Ц Я
факультетів,
університету
Протягом
Центр сприяння
працевлаштуванн
місяця
ю студентів та
випускників НУГ
«Запорізька
політехніка».
ЦКДС, Комінова
08.10.2021р.
В.В., юридичний
факультет, СД
“Щит”,
Протягом
Профком
студентів НУ
місяця
«Запорізька
політехніка»,
житлово-побутова
комісія, комісія
оздоровлення
10.-14.10.2020 р. Виховний відділ,
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
голови профбюро
факультетів
Протягом
Профком
місяця
студентів
НУ «Запорізька
політехніка»,
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Протягом
місяця

40.

Організація конкурсу на кращий студентський
гуртожиток, кімнату, поверх.

41.

Проведення заходів з боротьби проти негативних
явищ серед студентів.

42.

Інформаційні години, тематичні бесіди, уроки пам’яті
до відзначення/вшанування:
День захисника України;
Міжнародного дня музики;
Дня художника;
Дня українського козацтва;
Міжнародний день музики.

Протягом
місяця

43.

Спартакіада гуртожитків. Волейбол «Осінній Кубок
студмістечка».

Жовтень,
листопад

44.

Спартакіада гуртожитків. Настільний теніс, шашки,
шахи

Жовтень,
грудень

45.

Виготовлення інформаційних листів-консультацій
щодо соціального захисту.

Протягом
місяця

46.

Проведення вечорів-бесід за участю викладачів
гуманітарних кафедр з питань інтелектуального
спілкування, етики та моралі при спілкування
юнацтва.
Чемпіонат м. Запоріжжя:
• Баскетбол
• Волейбол
• Міні-футбол
• Плавання

Протягом
місяця

47.

III тиждень

Жовтень,
грудень

організаційномасова комісія
Профком
студентів
НУ «Запорізька
політехніка»,
житлово-побутова
комісія, студ.ради
гуртожитків.
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
виховний відділ,
СД “Щит”
Деканати
факультетів,
куратори
профгруп,
виховний відділ.
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
голови профбюро
факультетів
СК НУЗП. каф.
ФКОНВС, студ.
Профком,
студмістечко
СК НУЗП, каф.
ФКОНВС, студ.
Профком,
студмістечко
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
комісія захисту
соціальних прав
студентів.
Деканати,
гуманітарні
каф.,студ.ради
гуртожитків
СК НУЗП, каф.
ФКОНВС
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48.
49.

• Кульова стрільба.
Чемпіонат України: Регіональний етап студентської
баскетбольної ліги України
Чемпіонат України:
• Команда БК «Запоріжжя» супер ліга
• Команда БК «Металург НУЗІІ» І ліга.

Жовтеньгрудень
Жовтеньгрудень

Згідно календаря
змагань
Згідно календаря
змагань

Л и стоп ад

05.11.2021р.

1.

Фестиваль гумору (КВН) серед факультетів НУ
«Запорізька політехніка» на Кубок ректора.

2.

Турнір з міні-футболу на Кубок В.О.Толока серед
студентів ВНЗ м. Запоріжжя.
Спартакіада СК НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
•
Шахи (1 та 2 етапи) 04.11.2021р
•
Шашки (1 та 2 етапи) 11.11.2021р
•
Настільний теніс (1 та 2 етапи) 09.11.2021р.
•
Міні-футбол 16-20.11.21р.
Урочисті заходи і святковий концерт з нагоди 121-ої
річниці НУ «Запорізька політехніка».

Листопад,
грудень 2021р.
Листопад

5.

Спартакіада СК НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Дартс.

25.11.2021р.

6.

До Дня Гідності та Свободи під час проведення лекцій
і семінарських занять звертати увагу студентів на
вшанування пам’яті загиблих учасників УкраіПни.

Листопад

7.

Тематична виставка:
•
«Промені Гідності». До Дня Гідності та
свободи
в
«Вчені фахівці України в галузі зварювання».
•
«Світова спадщина ЮНЕСКО». 75 років з дня
створення Організації Об’єднаних Націй з питань

Листопад

3.

4.

ЦКДС, Комінова
В. В., профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
культурно-масова
комісія, деканати
факультетів, СД
“Щит”,
Згідно календаря
змагань .
СК НУ ЗП, каф.
ФКОНВС

19.11.2021

Ректорат,
деканати,
профком НУ
«Запорізька
політехніка»,,
кафедри, ЦКДС,
рада ветеранів,
СД “Щит”
Студ. профком

Науковопедагогічний
персонал кафедри
українознавства
та загальної
мовної підготовки
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) (04.11.1946).
Тематичний перегляд:
•
«Слово до слова - зложиться мова!» До Дня
української писемності та мови.
•
«Плекаймо нашу мову українську!» До Дня
української писемності та мови.
•
«Чорні крила голодомору». До Дня пам’яті
жертв голодоморів.
Презентація книги запорізьких істориків Володимира
Чопа та Ігора Лимана «Махновські повстанці
Північного Приазов’я (1918-1921 рр.)». До 30-ї
річниці Незалежності України.
XVII Міжвузівська науково-практична конференція
студентів, магістрантів, аспірантів до Дня української
писемності та мови.
Університетська студентська олімпіада з дисциплін та
спеціальностей (на всіх кафедрах).
Студентські науково-практичні конференції (за
номінаціями університетського конкурсу на кращу
студентську наукову роботу).
Презентація стипендіальної програми «Завтра. ЦА»
Фонду Віктора Пінчука та тренінг в рамках
презентації.

14.

Урочисті заходи до Міжнародного Дня студента.

15.

Проведення рейду з контролю умов проживання
студентів у гуртожитках.

16.

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

Листопад

Листопад

Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р,1.

Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
Відділу наукової
Листопад
роботи студентів
С.А.Вичужаніна
Листопад-грудень Відділу наукової
роботи студентів
С.А.Вичужаніна
Листопад-грудень Відділу наукової
роботи студентів
С.А.Вичужаніна
Протягом
Центр сприяння
працевлаштуванн
місяця
ю студентів та
випускників НУ
«ЗП»
ЦКДС, Комінова
17.11.2020
В.В.,
СД “Щит”,
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
голови профбюро
факультетів
III тиждень
Профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка» ,в ихо
вний відділ,
комісія
громадського
контролю, СД
“Щит”
IV тиждень
Деканати,
студ.ради
гуртожитків,
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка».
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17.

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

IV тиждень

18.

Культурологічний похід до краєзнавчого обласного
музею.

IV тиждень

19.

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 М І С Я Ц Я

Деканат ФМТЕ,
каф. фізичної
реабілітації
Виховний відділ,
Профком
студентів
Деканати
факультетів,
куратори
профгруп,
виховний відділ,
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
голови профбюро
факультетів

Г руден ь

1.

Благодійна акція для студентів-інвалідів з нагоди Дня
інвалідів.

03.12.2020р

2.

Містер «Запорізька політехніка».

03.12.2021р.

3.

Прем’єра вистави театральної студії ЦКДС.

10.12.2021р.

4.

Туристичній вечір.

17.12.2021р.

5.

«Вустами дитини воліє істина» (психологічні

Грудень

Ректорат,
профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
Рада ветеранів.
ЦКДС
ЦКДС. Комінова
В.В., профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
культурно-масова
комісія, деканате
факультетів, СД
“Щит-’,
ЦКДС, Комінова
В.В., профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,
культурно-масова
комісія, деканати
факультетів, СД
“Щит”,
ЦКДС
Турклуб
“Романтик”,
Каф.філософії
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проективні методики), ФЕУ.
6.

Проведення «Ярмарку кар’єри - 2021» для студентів
технічних та гуманітарних спеціальностей НУ
«Запорізька політехніка».

Грудень

7.

Підведення підсумків роботи Центру за поточний рік.

Грудень

8.

Робота з випускниками-магістрами (підписання
обхідного листа, заповнення картки випускника,
інформування про актуальні вакансії).

9.

Тематична виставка «Світло нескореної душі, або 3
вірою в любов і милосердя». До 90-річчя від дня
народження українського прозаїка Григіра
Михайловича Тютюнника.
Тематична виставка «Віват, Маестро! Ігор Поклад геніальний мелодист України». До 80-річчя від дня
народження українського композитора Ігора
Дмитровича Поклада.
Тематичний перегляд «На захисті рідної землі». До
Дня Збройних сил України.

10.

11.

12.

Тематичний перегляд «Мої права - моя фортеця». До
Міжнародного дня прав людини.

13.

Участь кращих студентських наукових робіт у
Всеукраїнських конкурсах студентських наукових
робіт з галузей знань і спеціальностей.
Робота з випускниками-магістрами (підписання
обхідного листа, заповнення картки випускника,
інформування про актуальні вакансії).

14.

Грудень-січень

Грудень

Грудень

Грудень

Грудень

Грудень-лютий

Грудень - січень
2020р.

Доп. Арсентьева
Г.О.
Центр сприяння
працевлаштуванн
ю студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
праце
влаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
праце
влаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
Бібліотека НУ
«Запорізька
політехніка»,
Кучерук Р.І.
Відділ наукової
роботи студентів
С.А. Вичужаніна
Центр сприяння
працевлаштуванн
ю студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка»,
Профком
студентів
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15.

Благодійна акція для дітей сиріт.

Протягом
місяця

16.

Виготовлення інформаційних листів-консультацій
щодо соціального захисту студентів.

Протягом
місяця

17.

Урочисті заходи з нагоди '‘Дня Збройних сил
України’'.

18.

Заходи, присвячені Дню енергетика.

24.12.2020 р

19.

Підготовка до святкування Нового року в
гуртожитках.

IV тиждень

20.

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

Протягом
місяця

21.

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

Протягом
місяця

22.

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

Протягом місяця

До 06.12.2020 р

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

15

С ічень

1.

Організація роботи університетського штабу сесії.

09.01.31.01.2021р.

2.

До Дня Соборності УкраіП ни провести тематичні
лекціЮ та години патріотичного виховання.

Січень

3.

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту:
«Голокост: Чужого горя не буває» тематичні лекції та
семінари пам’яті щодо ознайомлення з сумними
подіями Голокосту на Україні.

Січень

4.

До Дня пам’яті героЮв Крут Години історичноЮ
правди «Міфи та реальність про Крути», «ГероЮ
Крут - сучасні паралелі».

Січень

5.

Організація зимового відпочинку.

6.

Організація програми "‘Чисті руки”.

7.

Організація контролю за проведенням сесії
громадськими студентськими деканатами
(пофакультетно).

09.01,31.01.2021р.

8.

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

09.01.2021р.

9.

Святкування Тетяниного дня - Дня студентів.

IV тиждень

Січень - лютий
2021р.

Протягом
місяця

Профком студентів,
навчально виховна
комісія, студ.
деканати
Науковопедагогічний
персонал кафедри
українознавства та
загальної мовної
підготовки
Науковопедагогічний
персонал кафедри
українознавства та
загальної мовної
підготовки
Науковопедагогічний
персонал кафедри
українознавства та
загальної мовної
підготовки
Профком студентів
НУ «Запорізька
політехніка»,
комісія 3
оздоровлення,
комісія із зовнішніх
зв'язків
Профком студентів
НУ «Запорізька
політехніка»,,
навчально-виховна
комісія
Профком студентів
НУ «Запорізька
політехніка»,,
студентські
деканати
Деканати, профком
студентів НУ
«Запорізька
політехніка».
ЦКДС,
організаційномасова комісія,
профком студентів
НУ «Запорізька
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10.

;

Протягом
місяця

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

політехніка».
Деканати
факультетів,
куратори профгруп,
В И Х О В Н И Й П ІД Д ІЛ ,

профком студентів
НУ «Запорізька
політехніка»,
голови профбюро
факультетів

Робота в гур тож и тк ах

1.

Організація чергування викладачів.

Постійно

2.

Поселення першокурсників, бесіди про правила
поведінки в гуртожитках.

Вересень

3.

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

Постійно

4.

5.
6.

Культурно-виховні заходи (зустрічі, бесіди,
культпоходи).
Проведення зборів зі студентськими радами
гуртожитків № 2,3,4.

Постійно

Постійно
Протягом року

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

Заходи п ротягом сем естру

1.

2.

3.

4.

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).
«І мертвим, і живим, і ненародженим... Гірка історія
злочинів проти людяності» - цикл заходів (круглі
столи, тематичні лекцііП пам’яті) щодо вшанування
пам’яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в
УкраіЗні.

Протягом
навчального
року

Профком студентів,
виховний відділ,
деканати,студради
гуртожитків

Протягом
першого
семестру

3 метою формування правової культури, виховання
поваги до Конституції і законів України проводити
співбесіди із здобувачами вищої освіти щодо
дотримання ними навчальної дисципліни,
недопущення протиправних дій.
Патріотичне, трудове і духовне виховання здобувачів
вищої освіти під час освітнього процесу шляхом
підвищення виховної функції лекційних та
семінарських занять.

Постійно
протягом року

Науковопедагогічний
персонал кафедри
українознавства га
загальної мовної
підготовки
Науковопедагогічні
працівники кафедри
«Політологія та
право»»
Науковопедагогічні
працівники кафедри
«Політологія та
право»»

Постійно
протягом року
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5.

Роз'яснювальна робота і доведення до відома
здобувачів вищої освіти вимог чинного законодавства
України щодо дотримання прав і свобод людини і
громадянина.

Постійно
протягом року

б.

Участь в акредитаціях освітніх програм.

Постійно
протягом року

7.

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

Постійно
протягом року

8.

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

Постійно
протягом року

9.

Підписання договорів про спільну діяльність.

Постійно
протягом року

10.

Організація зустрічей роботодавців зі студентами
та випускниками з питань можливості їх
подальшого працевлаштування на конкретних
підприємствах, установах, організація.

Постійно
протягом року

11.

Ведення статистики студентів, що звертаються до
Центру сприяння працевлаштуванню для
подальшого моніторингу їх діяльності, надання
необхідної підтримки та консультацій,
оповіщення про нові можливості
працевлаштування.
Надання випускникам-магістрам
рекомендаційних листів для працевлаштування на
АТ «Мотор Січ», КП НВК «Іскра» та інші
підприємства.

Постійно
протягом року

12.

13.

Співпраця з TOB «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНЕ»
щодо участі у Ярмарках кар’єри університету,
презентацій та спілкування зі студентами,

Постійно
протягом року

Постійно
протягом року

Науковопедагогічні
працівники кафедри
«Політологія та
право»»
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
працевлаштуван ню
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
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і

14.

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

випускників НУ
«Запорізька
політехніка».

Постійно
протягом року

15.

Ведення реєстрів роботодавців, студентів,
надання консультацій з питань
працевлаштування, оформлення резюме,
проходження співбесід.

Постійно
протягом року

16.

Пошук потенційних роботодавців для співпраці.

Постійно
протягом року

17.

Організація роботи з деканами та відділом кадрів
університету з питань сприяння
працевлаштуванню випускників.

Постійно
протягом року

18.

Проведення заходів щодо роз'яснення студентам
та випускникам особливостей оформлення
резюме, орієнтовного порядку проведення
співбесіди при прийомі на роботу тощо.

Постійно
протягом року

19.

Кар’єрне консультування.

20.

Організація зустрічей роботодавців зі студентами
та випускниками з питань можливості їх
подальшого працевлаштування на конкретних
підприємствах, в установах та організаціях.

Щомісячно
протягом року

21.

Проведення тренінгів з питань працевлаштування
спільно з представниками PROFI Центру.

Щомісячно
протягом року

і

і

Щотижня

Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів га
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
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22.

Забезпечити підвищення виховних функцій лекційних
та семінарських занять дисциплін: «Історія України»,
«Історія української культури», «Українська мова за
професійним спрямуванням».

Протягом
навчального
року

23.

Вивчаючи курс «Історія української культури»
організувати відвідування театру ім. Магара та театру
молоді з подальшим обговоренням вистав.

Протягом
навчального
року

24.

Відвідування студентами музею Національного
університету «Запорізька політехніка» та музею
техніки Богуслаєва.

Протягом
навчального
року

25.

Проводити бесіди про культуру поведінки студентів.

Протягом
навчального
року

26.

Спільно з науковою бібліотекою Національного
університету «Запорізька політехніка» проводити
спільні культурні заходи в «Літературній вітальні».

Протягом
навчального
року

27.

Брати участь у засіданні круглих столів, обговоренні
нагальних питань на телебаченні.

Протягом
навчального
року

28.

Проведення профорієнтаційної роботи в закріплених
навчальних закладах міста та області, проведення
Стрім-канікул за напрямами «Українська мова» та
«Історія України».

Протягом
навчального
року

29.

Проведення бесід в академічних групах з питань
успішності, культури поведінки студентів; підбиття
підсумків рейтингів з висвітленням їх результатів у
засобах наочної агітаціїОрганізація роботи зі спонсорами та партнерами.

Постійно

ЗО.

Постійно

студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Науковопедагогічний
персонал кафедри
українознавства та
загальної мовної
підготовки
Науковопедагогічний
персонал кафедри
українознавства та
загальної мовної
підготовки
Науковопедагогічний
персонал кафедри
українознавства та
загальної мовної
підготовки
Науковопедагогічний
персонал кафедри
українознавства та
загальної мовної
підготовки
Науковопедагогічний
персонал кафедри
українознавства та
загальної мовної
підготовки
Науковопедагогічний
персонал кафедри
українознавства та
загальної мовної
підготовки
Науковопедагогічний
персонал кафедри
українознавства та
загальної мовної
підготовки
Деканати, зав.
кафедр,
куратори
Профком студентів
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31.

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

Постійно
протягом року

32.

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

Постійно
протягом року

33.

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

34.

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

Постійно
протягом року

35.

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

Постійно
протягом року

36.

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

Постійно
протягом року

37.

Співпраця з ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНЕ» 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».
Проведення тренінгів з питань працевлаштування
спільно з представниками PROFI Центру.

Постійно
протягом року

38.

Постійно
протягом року

3 НУ «Запорізька
політехніка».,
Комісія
фандрайзингу
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів га
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
працевлаштуванню
студентів та
випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Центр сприяння
прапевлаштуван ню
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
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39.

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

40.

Заохочувати студентів до наукової діяльності з питань
суспільно-політичних наук, участь в наукових
конференціях, а саме забезпечити проведення серед
студентської молоді написання науково-пошукових
робіт «Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає».
Бесіди про культуру поведінки студентів.

41.

Протягом
навчального
року
Протягом
семестру

Протягом
навчального
року

42.

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

Постійно

43.

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

Протягом
семестру

44.

Участь у засіданнях, круглих столах, обговоренні
нагальних питань на телебаченні.

Протягом
семестру

45.

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

Постійно

46.

Проведення профорієнтаційної роботи в закріплених
навчальних закладах міста.

Постійно

47.

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

Протягом року

48.

Профорієнтаційна робота в школах з метою
популяризації спеціальностей університету. Залучення
абітурієнтів до вступу і подальшого навчання в НУ
«Запорізька політехніка».
Плановий випуск стінних газет з питань культурноосвітньої роботи.

49.

50.
51.

Висвітлення культурно-освітніх заходів у
багатотиражці "Інженер-машинобудівник”.
Організація та проведення співбесід зі студентами

Постійно
(на протязі
року)

випускників НУ
«Запорізька
політехніка».
Викладачі кафедри
українозназства га
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
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
Каф. ФКОНВС,
викладацький
склад
Каф. ФКОНВС,
викладацький
склад

Постійно

Профком студентів
НУ «Запорізька
політехніка».
Редакція газети

Постійно

Каф. політології та

Постійно
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денної форми навчання щодо неухильного
дотримання ними навчальної дисципліни,
недопущення протиправних дій.
52.

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

Постійно

53.

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

Протягом
семестру

54.

Щомісяця
протягом року

55.

Проведення санітарно-гігієнічних рейдів.

Щомісячно

56.

Робота центрів, комісій профкому.

Постійно

57.

Постійно

58.

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

59.

Проведення засідань студентських деканатів.

Протягом
семестру

60.

Проведення засідань комісій та клубів студентів.

Протягом
семестру

61.

Проведення старостатів. засідань студентських рад
гуртожитків.

Протягом
семестру

Протягом
семестру

права,
професорськовикладацький
склад
Каф. політології та
права,
професорськовикладацький
склад
Каф. Політології та
права. Кириченко
В.М., Кириченко
Ю.В.
Спортивно-масова
комісія, профком
студентів, голови
студ.рад
гуртожитків
Ніколаєнко Т.Д.
СД «ЩИТ».
Профком студентів
НУ «Запорізька
політехніка»,,
Іванченко А.В.
ЦКДС,
Комінова В.В.
Профбюро
студентів,
організатори груп,
Дубина В.М.
Профком студентів
НУ «Запорізька
політехніка»,,
студентські
деканати,
Іванченко А В.
Комісії та клуби
профкому
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,,
завідувачі
гуртожитків,
деканати
Комісії та клуби
профкому
студентів НУ
«Запорізька
політехніка»,,
завідувачі
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Відповідно до
календарів
першості

62.

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

63.

Проведення рейдів з контролю правопорушень у
гуртожитках.

Протягом
семестру

64.

Організація конкурсу на кращий студентський
гуртожиток, поверх, кімнату.

Протягом
семестру

65.

Виготовлення інформаційно-консультативних листів
щодо соціального захисту студентів.

Постійно

66.

Організація бесід зі студентами щодо неухильного
дотримання ними навчальної дисципліни,
недопущення протиправних дій.
Проведення вечорів-бесід за участю викладачів
гуманітарних кафедр з питань інтелектуального
спілкування, етики та моралі при спілкування
юнацтва.
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.
Проведення програми з розповсюдження міжнародної
студентської картки І8ІС

Постійно

67.

68.

69.

70.

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

Постійно

Постійно

Постійно

Постійно

гуртожитків,
деканати
Профком студентів
НУ «Запорізька
політехніка»,,
спортивно-масова
комісія, деканати,
каф. ФКОНВС
СД '‘Щит’',
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,
гуманітарні
каф.,студ.ради
гуртожитків
Деканати,
Студ.ради
гуртожитків
Профком студентів
комісія зовнішніх
зв’язків
Викладачі кафедри
українознавства та
загальної мовної
підготовки

Начальник виховного відділу

Ю.М. Кашуба

Проректор з НПР і ВС

С.Т. Яримбаш
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Узгоджено:
Декани:
ІФФ
ЕТФ
МФ
ТФ
РТ
КНТ
ФЕУ
ГФ
ФУФКС
ФМТУ
ЮФ
ФСН
ФБАД

