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№ Назва заходу Термін 
виконання Відповідальні 

1.Організаційно-методична робота 

1.1 

Планування організаційно-
виховної та соціально-
гуманітарної роботи на І 

семестр 2016 – 
2017навчального року 

останній 
тиждень 

серпня  2016 

заступники директора,  
завідувачі кафедр 

1.2. 

Призначення кураторів 
академічних груп та 
проведення з ними 

інструктивно-методичної 
наради 

останній 
тиждень 

серпня  2016 
заступники директора 

1.3 

Ознайомча зустріч 
першокурсників з 

адміністрацією Коледжу, 
педагогічним та науково-
педагогічним складом, 

співробітниками структурних 
підрозділів 

вересень  2016 директор, заступники 
директора 

1.4 

Закріплення аудиторій за 
академічними групами І курсу 

та складання графіку 
чергувань груп по коледжу 

перший 
тиждень 

вересня  2016 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори та 
старости груп 

1.5. 

Проведення зборів студентів І 
 курсу для ознайомлення з 
правилами внутрішнього 
розпорядку у Коледжі, 
забезпечення діяльності 
органів студентського 

самоврядування та виборам 
активу студентських 
академічних груп 

перший 
тиждень 

вересня  2016 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп 

1.6. 

Проведення загальних зборів 
студентського контингенту та 
вибори лідерів  студентського 

самоврядування 

вересень  2016 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори та 
старости груп 

1.7. 

Розробка плану 
організаційних заходів із 
проведення на базі Коледжу 
міжвузівської студентської 
науково-практичної 

конференції 

жовтень 2016 
заступник директора з 
навчально-виховної 

роботи, завідувачі кафедр 

1.8. Підведення підсумків січень 2017 заступник директора з 



організаційно виховної та 
соціально-гуманітарної роботи 
на факультетах у І семестрі 
2015-2016 навчального року 

навчально-виховної 
роботи, завідувачі кафедр, 
куратори та старости груп 

1.9 

Звіт на Вченій раді Коледжу 
про результати навчально-
виховної роботи за  І  семестр 
2016 – 2017 навчального року 

січень   
2017 

заступник директора з 
навчально-виховної роботи 

1.10. 

Планування організаційно-
виховної та соціально-
гуманітарної роботи на ІІ 
семестр 2016 – 2017 
навчального року. 

січень  
2017 

заступники директора, 
завідувачі кафедр, 
куратори груп 

1.11. 

Підведення підсумків 
організаційно виховної та 

соціально-гуманітарної роботи 
на факультетах 

травень 2017 

заступник директора з 
навчально-виховної 

роботи, завідувачі кафедр, 
куратори та старости груп 

1.12. 

Звіт на Вченій раді Коледжу 
про результати навчально-

виховної роботи у 2016 – 2017 
навчальному році 

червень 2017 заступник директора з 
навчально-виховної роботи 

1.13. 
Організація святкових заходів 

присвячених випуску 
студентів коледжу 

червень 2017 

заступники директора, 
завідувачі кафедр, органи 

студентського 
самоврядування 

 
2.Національно-патріотичні заходи 

2.1 

Проведення заходів, 
присвячених річниці 
Незалежності України; 

проведення виховних годин 

вересень  2016 

заступник директора з 
навчально-виховної 

роботи, завідувачі кафедр, 
куратори груп 

2.2. 
Участь у міських заходах, 
присвячених державним 

святам 
вересень 2016 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп  

2.3 

Заходи з вшанування 
пам’яті бійців, загиблих під 
час АТО, про героїчні 
вчинки співвітчизників, які 
виступили на захист 
незалежності та 
територіальної цілісності 
України: 

–проведення тематичних 

вересень-
жовтень 2016 

куратори груп, лідери 
органів студентського 
самоврядування 



бесід, зустрічей 

– Пошукова діяльність, 
випуск інформаційних 
бюлетенів «Герої поряд» 

 

2.4. 
Проведення заходів з нагоди 

відзначення Дня 
партизанської слави 

вересень-
жовтень 2016 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп, 

лідери органів 
студентського 
самоврядування 

2.5 

Відкритий навчально-
практичний семінар на тему: 

"Ми господарі своєї країни" за 
участю представників 

Національної гвардії України 

Жовтень 2016 
заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп 

2.6. 

Підготовка та друк  
тематичних статей у газеті 

«СтудентІнформ», 
присвяченого Дню української 

писемності та мови 
 

листопад 2016 

заступник директора з 
навчально-виховної 

роботи, завідувачі кафедр 
Заступник директора з 
навчально-виховної 

роботи, завідувачі кафедр 

2.7. 
Проведення заходів, 
присвячених 72 річниці 
визволення Києва 

 листопад 
2016 

 

заступник директора з 
навчально-виховної 

роботи, завідувачі кафедр, 
куратори груп 

2.8 

Акція «Україна – єдина 
країна», тематичні бесіди з 
нагоди Дня Соборності 

України 

Січень 2017 
заступники директора, 
завідувачі кафедр, 
куратори груп 

2.9 
Година скорботи до Дня 

пам’яті жертв Чорнобильської 
трагедії  

Квітень 
2017 

куратори груп, лідери 
органів студентського 
самоврядування 

2.10 

Заходи щодо відзначення Дня 
пам’яті та примирення та Дня 
перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні: 

травень  
2017 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп 

 
3.Заходи соціального спрямування 

3.1 

Дослідження психологічного 
мікроклімату, анкетування 
студентів, проведення бесід з 
метою адаптації студентів 1 

вересень 2016 
заступники директора, 
завідувачі кафедр, 
куратори груп 



курсу 

3.2 

Інструктаж з техніки безпеки: 
«Правила безпеки при 

користуванні 
електроприладами» 

вересень  2016 
заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп  

3.3 

Інструктаж з техніки безпеки: 
«Протипожежна безпека в 

місцях навчання та 
проживання студентів у 

гуртожитку» 

вересень  2016 
заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп 

3.4 

Інструктаж з техніки безпеки: 
«Про заборону паління та 

розпивання спиртних напоїв в 
громадських місцях та на 
території університету» (для 

студентів І курсу) 

вересень  2016 
заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп 

3.5. 

Відвідування представниками 
адміністрації студентів 
Коледжу, які розміщені у 
гуртожитках за місцем їх 

проживання 

не рідше двох 
разів на 
місяць 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп 

3.6. Проведення Кураторських 
годин 

два рази на 
місяць 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп 

3.7. 

Проведення бесіди на тему  
«Шляхи вирішення 

конфліктних ситуацій» (для 
студентів молодших курсів) 

жовтень  2016 
заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп 

3.8. 
Проведення місячника з 
благоустрою території 

Коледжу 

жовтень-
листопад 2016 

Заступники директора, 
завідувачі кафедр, 

керівники структурних 
підрозділів, куратори груп, 

студентське 
самоврядування, 
наставники груп 

3.9. Участь у проведенні Дня 
донора 

жовтень  
2016 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп, 

студентське 
самоврядування 

3.10. 
Вивчення рівня адаптації 

студентів першокурсників до 
умов навчання у Коледжі 

листопад 2016 
заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп 

3.11. Проведення тематичних грудень  заступник директора з 



виховних годин до 
Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом 

2016 навчально-виховної 
роботи, куратори груп 

3.12. 

Проведення тренінгів з 
формування здорового 
способу життя серед 
студентської молоді 

протягом року 
за окремим 
планом 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп 

3.13. 

Участь у акції з нагоди 
Всесвітнього дня боротьби з 
туберкульозом «Українці 
проти туберкульозу» 

березень  
2017 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп 

3.14. 

Зустріч випускників 2016 року 
з питань працевлаштування з 

працівниками Центру 
зайнятості та потенційних 

роботодавців  

березень  
2017 заступники директора 

3.15. 

Участь у загальноміських 
акціях, присвячених 

Міжнародному дню захисту 
дитини 

червень 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп, 

студентське 
самоврядування 

3.16. 

Бесіда на тему:  
«Правила поведінки студентів 
на час літніх канікул та під час 
відпочинку на природі» 

червень   
2017 

заступники директора,  
куратори груп 

 
4.Творчо-розважальні заходи 

4.1 
Проведення заходів, 

присвячених Дню знань та 
Дню першокурсника 

вересень 2016 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, студентське 
самоврядування 

 4.2. 
Проведення святкового 

концерту присвяченого Дню 
працівника освіти 

вересень 2016 студентська рада, 
заступник директора 

4.3 
Проведення заходів, 

присвячених Дню народження 
Коледжу 

Жовтень 2016 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп, 

студентське 
самоврядування 

4.4.  

Святкування Всесвітнього дня 
студента, Проведення 

фотоконкурсу «Я студент 
Фінансово-правого коледжу»  

листопад 2016 

студентське 
самоврядування, заступник 
директора з навчально-
виховної роботи 

4.5 Святковий концерт, грудень 2016 заступник директора з 



присвячений Новому року навчально-виховної 
роботи, студентське 
самоврядування 

4.6 
Святковий концерт, 

присвячений Міжнародному 
жіночому дню 

березень  
2017 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, студентське 
самоврядування 

4.7. 
Проведення студентського 
конкурсу, присвяченого Дню 

гумору 
квітень 2017 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, студентське 
самоврядування 

4.8. Участь у міських заходах, 
присвячених дню Києва травень 2017 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, студентське 
самоврядування 

 
5.Спортивні заходи 

5.1 
Проведення студентських 
спартакіад, «зимових» та 

«літніх» видів спорту 

протягом року 
за окремим 
планом 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, куратори груп, 

студентське 
самоврядування 

 
6.Співпраця з органами студентського самоврядування 

6.1 
Проведення засідань 
Студентської засідань 

студентської ради Коледжу 
щомісячно 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, студентське 
самоврядування 

6.2 

Проведення зборів 
студентського контингенту 
для виборів представника до 
Вченої ради Коледжу 

вересень 2016 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, студентське 
самоврядування 

6.3 Підготовка та видання газети 
«СтудентІнформ» щомісячно 

студентське 
самоврядування, заступник 
директора з навчально-
виховної роботи 

6.4 

Участь у традиційних 
урочистих, святкових, 
культурно-дозвіллєвих, 
соціально спрямованих 

(інформаційно-
профілактичних) 
заходах Коледжу 

протягом  
року 

студентське 
самоврядування 

6.5. Проведення зустрічей щомісячно директор, студентське 



адміністрації коледжу та 
органів студентського 
самоврядування 

самоврядування 

6.6. 

Звіт діяльності лідерів 
студентського 

самоврядування про 
результати роботи перед 
студентами Коледжу 

травень 2017 студентське 
самоврядування 

	


