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Вересень 2017 р.
№
п/п

Дата

Заходи

Відповідальний за
виконання

Виконавець

04.09.2017

Проведення зборів активу студентської Ради. Порядок денний:
1. Організація роботи студентської Ради ВКНАУ на новий
навчальний рік.
2. Оновлення активу студентської Ради
3. Звіт роботи студентської Ради за 2016/2017 н/р.
4. Затвердження плану роботи студентської Ради на
І семестр 2017-2018 н/р.
5. Різне.

Голова студентської
Ради
Битько А.

2.

11.09 15.09.2017

Проведення круглого столу на тему: «Волонтерський рух - як
одна з найбільш ефективних форм роботи з молоддю».
Налагодження співпраці з представниками громадської організації
міста Василькова «Альянс Добрих справ»; молодіжною
громадською Радою м. Василькова.

Голова навчально виховного
департаменту
Потапенко А.

Представники навчально –
виховного департаменту
Божко Д.
Кропивний Н.

3.

13.09.2017

Проведення конкурсу квіткових композицій на тему: «Мирне
дитинство»

Представники культурно –
масового департаменту
Дзюбенко К.
Ружицька А.

18.09.2017

Проведення спортивно – інтелектуальної гри (квест) на тему:
«Посвята в студенти» (частина І) з метою адаптації
першокурсників до студентського життя

Голова культурно –
масового
департаменту
Петренко
Пе М.
Петренок М.
Голова спортивно –
оздоровчого
департаменту
Прохода А.

1.

4.

5.

26.09.29.09.2017

Підготовка до святкового концерту з нагоди Дня працівників
освіти

Голова культурно –
масового
департаменту
Петренко М.

Голова навчально –
виховного департаменту
Потапенко А.

Представники спортивно –
оздоровчого департаменту
Козачук Р.
Малунов О.
Представники культурно –
масового департаменту
Джулай А.
Ружицька А.
Любавіна Д.

Жовтень 2017р.
№
п/п

1

Дата

02.10.2017

Заходи
Проведення зборів активу студентської Ради. Порядок денний:
1. Підготовка до студентської конференції 8.11.2017р. на якій
буде обрано: голову СР, заступники голови СР, голови
департаментів, казначей, представники контрольно –
ревізійної комісії.
2. Розгляд кандидатур на заміщення вакантних посад активу
СР.
3. Аналіз кількості пропусків навчальних занять без поважних
причин.
4. Рейди зовнішнього вигляду студентів кожного тижня по
вівторках.
5. Різне.
До Всесвітнього дня усмішки організувати фотозону в холі коледжу
«Поділися своєю усмішкою». Організувати фото - конкурс «Кожна
посмішка це маленьке свято».

2

06.10.2017

Відповідальний за
виконання

Голова студентської
Ради
Битько А.

Голова
інформаційного
департаменту
Гончарук П.

Створення стіннівки про користь усмішки та позитивного складу
розуму «Сміх- найкращі ліки, що подовжують життя».

3

09.10.2017

Проведення зборів активу студентської Ради. Порядок денний:
1. Обрання тимчасово виконуючого обов’язків голови СР та Голова студентської
заступників голови СР.
Ради
2. Різне.
Битько А.

Виконавець

Голова навчально –
виховного департаменту
Потапенко А.

Представники культурно –
масового департаменту
Сварічев В.
Ружицька А.
Дзюбенко К.
Представники
інформаційного
департаменту
Конопольський Б.
Курінна Ю.
Голова навчально –
виховного департаменту
Потапенко А.

4

ІІ тиждень
жовтня

5

ІІІ
тиждень
жовтня

Проведення благодійного осіннього ярмарку «Щедра земля
України - щедра душа українців ».

Голова культурно –
масового
департаменту
Петренко М.

Представники культурно –
масового департаменту
Дзюбенко К.
Любавіна Д.
Сварічев В.

Проведення спортивно – інтелектуальної гри (квест) на тему:
«Посвята в студенти» (частина ІІ) з метою адаптації
першокурсників до студентського життя

Голова спортивно –
оздоровчого
департаменту
Прохода А.

Представники спортивно –
оздоровчого департаменту
Козачук Р.
Малунов О.

До відзначення Європейського дня боротьби із торгівлею людьми
провести конкурс відео соціальної реклами серед студентів
спеціальностей «Програмна інженерія» «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології» «Телекомунікації та
радіотехніка»

6

18.10.
2017

Провести конкурс плакатної соціальної реклами серед студентів
спеціальностей «Соціальна робота», «Менеджмент», «Авіоніка»
«Авіаційний транспорт».

Провести студентський форум на тему: «Внутрішня та зовнішня
торгівля людьми. Протидія торгівлі людьми»

7

ІІІ
тиждень
жовтня

Проведення робочих заходів по благоустрою території: «Операція
«Чистий стадіон».

Голова
інформаційного
департаменту
Гончарук П.

Представники культурно
– масового департаменту
Дзюбенко К.
Джулай А.

Голова соціально –
правового
департаменту
Савочка С.

Представники соціально
– правового департаменту
Анохіна О.
Авраменко Д.

Голова навчально – Представники навчально
виховного
– виховного департаменту
департаменту
Лук’янець К.
Потапенко А.
Луценко Є.
Голова
навчально —
виховного
департаменту
Потапенко А.

Представники навчально
– виховного департаменту
Кропивний Н.

8

27.10.2017

Підготовка інформаційного стенду присвяченого визволенню
України від фашистських загарбників.

Голова
інформаційного
департаменту
Гончарук П.

Представники
інформаційного
департаменту
Курінна Ю.
Клименко К.

Листопад 2017 р.
№
п/п
1

2

3

Дата

8.11.2017

09.11.2017

10.11.2017

Заходи
Проведення студентської конфренції на якій буде обрано: голову
СР, заступники голови СР, голови департаментів, казначей,
представники контрольно – ревізійної комісії.
До Дня української мови та писемності провести літературну
годину єдності на тему: «Без мови рідної, юначе, й народу
нашого нема»

Проведення зборів активу студентської Ради. Порядок
денний:
1. Оновлення складу студентської Ради згідно з результатами
конференції .
2. Розгляд питання про участь студентів в освітній програмі
«Навчання лідерів студентського самоврядування».
3. Проблема відвідування занять студентами. Обговорення та
ухвалення графіку чергування перевірки відвідування
студентами навчальних занять
4. Опрацювання звернень студентів, обговорення пропозиції
щодо подальшої роботи СР.

Відповідальний за
виконання
В.о. голови
студентської Ради
Курінна Ю.
Голова
інформаційного
департаменту
Гончарук П.

В.о. голови
студентської Ради
Курінна Ю.

Виконавець
Голова навчально –
виховного департаменту
Потапенко А.
Представники
інформаційного
департаменту
Клименко К.
Конопольський Б.

Голова навчально –
виховного департаменту
Потапенко А.

4

5

6

7

8

13.11.2017

21.11.2017

Протягом
місяця

Протягом
місяця

ІІІ
тиждень
листопада

До міжнародного Дня толерантності провести круглий стіл на
тему: «Чому варто допомагати іншим або розвиваємо
волонтерський рух у ВК НАУ»

Провести захід виховного характеру до Дня Гідності та Свободи
на тему: «Хоробрі серця України»

Голова
інформаційного
департаменту
Гончарук П.
Голова навчальновиховного
департаменту
Потапенко А.

Представники
інформаційного
департаменту
Жерєбцов М.
Клименко К.
Представники
навчально – виховного
департаменту
Луценко Є.
Божко Д.
Представники
навчально – виховного
департаменту
Луценко Є.

Проведення робочих заходів по благоустрою території:
«Операція «Стоп! Листопад!».

Голова навчально
— виховного
департаменту
Потапенко А.

Оформлення плакатної соціальної реклами з декларуванням
принципів толерантного ставлення до представників інших
національностей, людей з особливими потребами тощо.

Голова соціально –
правового
департаменту
Савочка С.

Представники соціально –
правового департаменту
Авраменко Д.

Проведення спортивно – інтелектуальної гри (квест) на тему:
«Здоровий спосіб життя!»

Голова спортивно –
оздоровчого
департаменту
Прохода А.

Представники
спортивно – оздоровчого
департаменту
Тетера Є.
Малунов О.

Грудень 2017р.
№
п/п

1

2

3

4

Відповідальний за
виконання

Виконавець

В.о. голови
студентської Ради
Курінна Ю.

Голова навчально –
виховного департаменту
Потапенко А.

Голова
інформаційного
департаменту
Гончарук П.

Представники
інформаційного
департаменту
Курінна Ю.

Голова культурно –
масового
департаменту
Петренко М.

Представники культурно
– масового департаменту
Мазуренко Ю.
Ружицька А.
Сварічев В.
Дзюбенко К.

До Дня прав людини провести інтелектуальну гру на тему «Твоя
Голова навчально –
правова культура», «Знай свої права» та правовий брейн-ринг серед
11.12. -15.12
виховного
студентів І курсу.
2017
департаменту
Потапенко А.

Представники навчально
– виховного департаменту
Божко Д.
Луценко Є.
Кропивний Н.

Дата

Заходи

04.12.2017

Проведення зборів активу студентської Ради. Порядок денний:
1. Аналіз причин низької успішності , пропуски занять без
поважних причин.
2. Підготовка студентів до зимової сесії.
3. Опрацювання звернень студентів, обговорення пропозиції
студентів.
4. Різне.

05.12. 2017

Провести (протягом тижня) конкурс плакатної соціальної реклами
до Міжнародного дня людей з інвалідністю на тему: «Інклюзія –
міфи та реальність».

07.12.2017

До Міжнародного дня цивільної авіації оформити святкову
стіннівку про досягнення світової та української авіації.
Провести виставку- конкурс та ярмарок-продаж «hand made»
(ручної роботи) на авіаційну тематику

5

6

7

20.12.2017

Проведення спортивно – інтелектуальної гри «Новорічний квест»

Голова спортивно –
оздоровчого
департаменту
Прохода А.

Представники спортивно
– оздоровчого
департаменту
Козачук Р.
Тетера Є.
Представники культурно
– масового департаменту
Мазуренко Ю.
Ружицька А.
Сварічев В.
Дзюбенко К.
Голова навчально –
виховного департаменту
Потапенко А.

22.12.2017

Підготовка до проведення святкового новорічного концерту для
працівників та студентів ВК НАУ

Голова культурно –
масового
департаменту
Петренко М.

25.12.2017

Проведення зборів активу студентської Ради. Порядок денний:
1. Підсумки роботи департаментів за І семестр 2017 – 2018 н.р.
2. Різне.

В.о. голови
студентської Ради
Курінна Ю.

