pahjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
План проведення заходів
uiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvb
студентської Ради
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
Васильківського коледжу
Національного авіаційного
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
університету
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
на ІІ семестр 2016-2017 н/р.
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
Голова студентської ради Битько Анна
15 січня 2017 р.
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Січень 2017 р.
№
п/п

Дата

1.

16-20
Січня
2017 р.

Підготовка до десятої річниці від Дня заснування
Васильківського коледжу НАУ
20 січня участь у святковому ювілейному концерті.

2.

23.01.2017

Міжнародний день обіймів
Створення стіннівки: «Обійми - це обмін душевним теплом»
(до 21.01.2017)

3.

23.01.2017

4

5

Заходи

День соборності України.
Проведення круглого столу на тему «Проблема регіоналізму та
які цінності здатні об’єднати українців?».
Підготувати мультимедійну презентацію на тему:
«Чому історія з’єднання актуальна, як ніколи, в стрічці часу
незалежної країни?».
27.01.2017
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.
Виготовлення інформаційної стіннівки.

30.01.2017

День пам’яті героїв Крут
Створення презентації на тему:
«Уроки мужності із 18-го року»
Створення стіннівки «Герої Крут – то України славної сини»

Виконавець

Відповідальний
за виконання
Голова
студради

Голови
департаментів

Голова
культурномасового
департаменту

Члени
культурномасового
департаменту

Голова
студради

Голови
департаментів

Голова
соціальноправового
департаменту
Голова
інформаційного
департаменту

Члени
соціальноправового
департаменту
Члени
Інформаційного
департаменту

Лютий 2017р.
№
п/п
1

Дата
05.02.
по
08.02.
2017р.

Заходи

Відповідальний за
виконання
7 лютого 111 років від дня народження О.К.
Голова
Антонова(1906 – 1984), українського авіаконструктора,
студради
генерального конструктора літакобудування
Виготовлення інформаційного буклету, виготовлення
тематичної стіннівки, підготовка мультимедійної
презентації.
Голова
Чемпіонат Коледжу з шахів та шашок.
студради
Організувати проведення змагань в коледжі.

Виконавець
Голови
департаментів

Студенти І-ІІІ курсів

2

08.02.
по16.02.
2017р.

3

07.02.2017

Допомогти у проведенні, соціальним педагогом коледжу,
просвітницького тренінгу серед студентів І-ІІ курсу на тему:
«Інтернет – не лише твій друг»
Випуск буклету на тему: «Безпека у кіберпросторі».

Голова
студради

Голова
соціальноправового
департаменту

4

13.02.
по
17.02.
2017р.

Організувати проведення літературно-мистецького вечора
«Що водить сонце та світила?».
Організувати перегляд відеоролика «Кохання ото
питання» з подальшим обговоренням та проведенням
анонімного анкетування.
Допомогти соціальному педагогу у проведенні
просвітницького тренінгу «Зустрічатися? За і проти,
та чи готовий я до серйозних стосунків?».

Голова
студради

Голови
департаментів

5

16.02.2017

Проект «Подорож Інтернетом: наукові архіви, електронні
бібліотеки, віртуальні музеї»
Створення відео проектів

Голова
студради

Голова
соціальноправового
департаменту

6

17.02.2017

Організувати проведення круглого столу на тему:
«Що таке самовиховання, самооцінка, самореалізація?».
Створення презентацій на тему: «Що ти можеш
запропонувати другові?» створених до дня просвіти.
Організувати конкурс на кращу презентацію.

Голова
студради

Голова
культурномасового
департаменту

7

22.02.2017

Привітання колишніх офіцерів – випускників, офіцерів викладачів ВВАТУ з
з нагоди Дня утворення ВВАТУ.
Виготовлення тематичної стіннівки.

Голова
студради

Голова
культурномасового
департаменту

8

27.02.2017

9

Протягом
місяця

- Допомогти адміністрації в підготовці до
проведення дня відкритих дверей.
Проведення профорієнтаційної роботи у школах міста
та району.
- Розробити анкети, графік зустрічі гостей, визначити
відповідальних.
1. Підготовка агітаційної бригади «Єндорфін» до виступів
протягом березня-квітня 2017 р. Розробити графік
виступів у коледжу та школах міста.
2. Підготовка до проведення щорічної конференції у
березні «Здоровий спосіб життя – це інвестиції у
майбутнє!».
3. Підготовка до конкурсів «Містер « та «Місіс» коледжу.
Розробка сценарію, підготовка учасників.

Голова
студради

Голова
студради

Голова культурно –
масового
департаменту, голова
інформаційного
департаменту
Голови
департаментів

Березень 2017 р.
№
п/п

Дата

1

03.03.2017

2

01 по 11
Березня
2017 р.
11.03.2017

3
4

З 09 по 10
березня
2017

Заходи

Проведення конкурсу «Містер коледжу» для юнаків.
Початок конкурсу о 14.00

Відповідальний
за виконання

Виконавець

Проведення профорієнтаційної роботи у школах міста
та району.

Голова
культурномасового
департаменту
Голова
студради

Голови
департаментів

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
Початок заходу о 10-00

Голова
студради

Голови
департаментів

І заступник
голови
студради

Голова
культурномасового
департаменту
Голова
інформаційного
департаменту
Голова
навчального
департаменту

До Дня народження Шевченка
1. Тематика заходів присвячена жіночим образам у творах
Тараса Григоровича – на заняттях з української мови та
літератури, на заняттях з соціології – Тарасовим музам.
"Жіноча доля в творчості та жінки в житті
Т.Г.Шевченка".
2. «Актуальність творів Тараса Григоровича у сьогоденні
України».
3. Організувати літературно-мистецький конкурс на
краще виконання пісні на вірші Кобзаря або читання
уривків з поем, читання віршів у бібліотеці коледжу.
4. Підготувати мультимедійний проект на тему
«Художній геній Шевченка»

І заступник
голови
студради

Перегляд кінофільму на тему «Давайте згадаємо як все
починалося» до дня історії.
Зустріч студентів 4 курсу з представниками
Національного авіаційного університету

5

17.03.2017

6

20.03.2017

7

27.03.2017

8

31 03. 2017 Конкурсно – розважальна програма «Місіс коледжу - 2017»

Проведення семінару з нагоди Всесвітнього дня Землі
- Підготовка до ЧистоFEST
- Презентація з приводу екологічних проблем сучасності
- Операція «Чиста територія – чиста совість!»
- Підготовка землі до висадження квітів, кущів та дерев.
- Участь у міських заходах по прибиранню.
День театру. Організувати представлення мультимедійних
проектів: «Найкращі театри світу», «Театри України».
Організувати поїздку до театру оперети.

Голова
студради

ІІ Заступник
голови
студради

Голова
студради

Голови
департаментів

Голова культурно –
масового
департаменту

Склад
культурно –
масового
департаменту
Голова культурно
– масового
департаменту
Інформаційного
департаменту

Голова
студради

Квітень 2017р..
№
п/п

Дата

Заходи

Відповідальний
за виконання

Виконавець

1

04 по 23
квітня
2017

Випуск сатиричних газет «Круті новини»
Проведення конкурсу «Візьміть нас в Лігу сміху!»
Участь в Акції ЧистоFEST
- Проведення суботників зі студентами як на території ВНЗ так і
в аудиторіях

Голова
студради

Куратори груп,
Представники
Студентської Ради

2

З 03 по 14
квітня
2017

3

До
14.04. 2017

4

12.04.2017

5

6

Декада по здоровому способу життя. Всесвітній день здоров’я
Голова
(07.04.2017). Студентська конференція «Збереження здоровя студради
інвестиції в майбутнє». Запрошення на конференцію
представників БГО, медичного працівника, працівників поліції
для виступів з профілактики шкідливих звичок.
2.Створення стіннівок «Збережи себе!», створення відеороликів з
елементами інтерактивного театру з профілактики шкідливих
звичок. Створення брошур, буклетів з профілактики шкідливих
звичок. 3.Організувати перегляд фільму про шкоду наркотичних
препаратів.4. Організувати проведення спортивного конкурсу, в співпраці
з спорт циклом, у рамках проведення декади по здоровому способу життя
Голова
під гаслом: «Сильні мужні і сміливі та одначе жартівливі запевняють спортивнофізкультура необхідна процедура для здоров’я і статури
оздоровчого
проти стресу для фігури, від шкідливих звичок Вас
департаменту
стерегтиме раз у раз!»
Профілактика тютюнопаління.
День танцю. Проведення майстер класу для бажаючих

Голови та актив
департаментів
Старости
навчальних груп

Голова
студради

Культурно –
масовий
департамент

До Всесвітнього дня авіації та космонавтики проведення циклу
зустрічей з льотчиком-інженером Синяковим В.С.

Голова
студради

111 н/г,121 н/г,
131 н/г

15.04.2017

Проведення інформаційно - просвітницького тренінгу з
залученням представників БГО з приводу Міжнародного дня сім’ї
Підготувати презентацію: «Все починається з сім’ї».

І заступник
голови
студради

21(24)
квітня
2017

До Дня молодіжних організацій круглий стіл з представниками
лідерів студентського самоврядування «Проблематика створення
та функціонування молодіжних громадських організацій в
Україні»

Голова
студради

Голова
Соціально –
правового
департаменту
І та ІІ
заступники
голови студради

7

26.04.2017

Провести круглий стіл з лідерами студентського самоврядування:
«Чорнобиль немає минулого»

8

27.04.2017

Форум «Уроки Чорнобиля – для ядерної безпеки світу»
Виготовити інформаційні буклети на тему:
«Уроки Чорнобиля – для ядерної безпеки світу»

Інформаційний
департамент
Голова
студради

511, 521,
531н/г
«Соціальна
робота»
Голова
Соціально –
правового
департаменту

Травень 2017 р.
№
п/п

Дата

Заходи

Відповідальний
за виконання

Виконавець

1

09.05.2017

Участь в заходах Міської Ради
Покладання квітів до пам’ятника невідомого солдата

Голова
студради

2

10.05.2017

День матері. Виготовлення стіннівки: «Ім’я матері – святе»
Організувати конкурс презентацій та відеороликів на тему:
«Скажи мамі що любиш її»

Голова
студради

Соціально –
правовий
департамент
Культурно –
масовий
департамен
департамент

3

16.05.2017

Міжнародний день сім’ї.
Створення буклетів у співпраці з соціальним педагогом та
викладачами циклової комісії соціальна робота на тему:
«Стосунки у сім'ї». Підтеми: «Як навчитися спілкуватися з
батьками?»; «Як отримати більше свободи?»; «Як ладнати з
братом та сестрою?»; «Чи готовий я жити окремо від батьків?»;
«Як реагувати на критику та чому стільки правил?»; «Як
розпоряджатися грошима та що робити коли моя сім'я бідна?»;
«Як бути щасливим у неповній сім'ї».

Голова
студради

Інформаційний
департамент

День Європи в Україні
- Конкурс на кращу презентацію: «Фестиваль країн
Євросоюзу»
- Дискусія на тему «Україна – член ЄС»

Голова
студради

4

17.05.2017

5

24.05.2017

День рідної мови, створення стіннівок
«Будь в тренді говори українською»

Голова
студради

6

31.05.2017

Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням
Інформаційний відеоролик на тему
«Не будь маріонетко системи»
Проведення флешмобу на тему:
«Міняю цигарку на цукерку»

Голова
студради

Культурно –
масовий
департамент,
Соціально –
правовий
департамент
Соціально –
правовий
департамент
Голова
спортивнооздоровчого
департаменту

Червень 2017 р.
№
п/п

Дата

Заходи

Відповідальний
за виконання

Виконавець

1

01.06.2017

Міжнародний день захисту дітей
Конкурс «Всі ми колись були дітьми»

Голова
студради

2

05.06.2017

Всесвітній день охорони навколишнього середовища
Акція «Слідкуй за собою, але не забувай про природу»

Голова
студради

Культурно –
масовий
департамент
Інформаційний
департамент

3

08.06.2017

Проведення тренінгу
«Будуй своє життя так, щоб емоції тебе надихали»

Голова
студради

Інформаційний
департамент

4

Протягом
місяця

5

Протягом
місяця

Щорічна звітна конференція органів студентського
самоврядування

Голова студентської Ради
Битько Анна (підпис існує).

Святковий концерт з нагоди Випуску студентів.

Голова
студради
Голова
студради

І,ІІ заступники
голови
студради
Представники
Студентської Ради,
адміністрація

