ПЛАН
ВИХОВНОЇ РОБОТИ
ШОСТКИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
НА 2022 - 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№
З/П

ЗМІСТ РОБОТИ

ВIДПОВIДАЛЬНI

ТЕРМІН
ВИКОНАННЯ

Основні напрями виховної роботи
1

Організаційні збори студентів

2

заст. директора з науково-педагогічної роботи,
Підготовка методичних матеріалів з організації виховної роботи
деканат, куратор І курсу, студ.рада Організаційна
куратори Іробота
курсу
куратора зі студентами першого курсу академічних груп інституту

вересень – жовтень
2022 р.

3

Проведення агітаційної
студентського активу

вересень - жовтень
2022 р.

4

Організація та проведення засідань студентської ради «Віч-на-віч з
деканат, студ.рада
директором»

протягом року

5

Організація індивідуальних зустрічей з батьками студентів, бесіди
деканат, куратори
та консультації з питань навчання та виховання

протягом року

6

Організація профілактичної роботи серед студентів з метою деканат, куратори,
роз’яснення запобігання поширенню коронавірусної інфекції
студ.рада

протягом року

7

8

9

роботи

деканат

по

залученню

молоді

до

студ.рада

Організація профілактичної роботи серед студентів з метою
інженер по техніці
роз’яснення алгоритму дій під час повітряної тривоги та при
системи безпеки
знайденні вибухонебезпечних предметів
заст. дир. з наук.пед. роботи,
Організація виховних тематичних лекцій для студентів інституту
куратори
студ.рада
адміністрація,
Організація та проведення наукових заходів на базі інституту
зав. кафедр,
студ.рада

10 Організація та залучення студентів до волонтерської роботи.

деканат, куратори,
студ.рада

заст. директора з
Співпраця з державними органами місцевого самоврядування,
науково-пед. роб.,
11 громадськими, благодійними та волонтерськими організаціями з
деканат, куратори,
питань виховної роботи з молоддю
студ.рада
заст. директора з
12 Організація засідань комісії з призначення академічної стипендії
науково-пед. роб.,
деканат, студ.рада
заст. директора з
Систематичний розгляд питань щодо студентів, які порушують науково-пед. роб.,
13
навчально-виховний процес
деканат, куратор,
студ.рада
від.дов.підг,
14 Висвітлення заходів на сайті інституту, в соціальних мережах
зав. кафедр,
студ.рада
відділ довузівської
підготовки,
Участь студентського клубу, студентів і викладачів в міських
15
студ.рада,
заходах з профорієнтаційною метою
студ. клуб,
зав. кафедр
заст. дир. з наук.Проведення опитування щодо якості освітньої діяльності при
пед. роб.,
16 вивченні навчальних дисциплін, соціологічних опитувань та
деканат,
досліджень серед студентів інституту
куратори,
студ.рада
17 Проведення культурних та спортивно-оздоровчих заходів

студентський клуб

14 вересня 2022 р.

протягом року

протягом року
листопад 2022 р.,
квітень 2023 р.
протягом року

протягом року

протягом року

протягом року

протягом року

протягом року

протягом року

протягом року

№
З/П

ЗМІСТ РОБОТИ

ВIДПОВIДАЛЬНI

ТЕРМІН
ВИКОНАННЯ

Загальноінститутські заходи за участі студентів
Організація благодійного ярмарку на підтримку ЗСУ, присвяченого
Дню міста

студент. клуб,
студ.рада

2

Урочиста лінійка з нагоди Дня знань

адміністрація,
деканат,
студент. клуб,
студ.рада

3

Урочиста посвята в студенти Шосткинського інституту СумДУ

студент. клуб,
студ.рада

15 вересня 2022 р.

4

Організація відео-привітання, присвяченого Дню працівників освіти

студ.рада

30 вересня 2022 р.

5

Організація кінопереглядів

студ.рада

протягом року

6

Організація та фото- та віео- студентського конкурсу до свята
Хеллоуін

студент. клуб,
студ.рада

28-30 жовтня 2022 р.

7

Організація та проведення Днів відкритих дверей в змішаному форматі

адміністрація,
зав. кафедр,
студ.рада

листопад 2022 р.,
квітень 2023 р.

8

Організація відео-привітання, присвяченого Дню студентів

студент. клуб,
студ.рада

17 листопада 2022 р.

9

Організація та проведення наукових заходів на базі інституту

адміністрація,
зав. кафедр,
студ.рада

листопад 2022 р.,
квітень 2023 р.

студ.рада

протягом року

студ.рада

протягом року

студент. клуб,
студ.рада

грудень 2022 р.

студент. клуб,
студ.рада

січень 2023 р.,
липень 2023 р.

від. довуз. підг.
студ.рада

квітень 2023 р.

1

10 Проведення гри «Студентська мафія» із залученням учнів шкіл міста
11

Організація та проведення Акцій «Стань донором крові – врятуй
життя!»

12 Організація новорічних заходів
13

Організація та проведення урочистих заходів для випускників ШІ
СумДУ

14 Організація та проведення Дня кар’єри.

Організація та проведення заходів до «Art-fest ШІ СумДУ» (виставка студент. клуб,
15 майстрів, фото-сушка, флешмоб, квест, спортивно-туристичні спортивний клуб,
змагання)
студ.рада

03 вересня 2022 р.

15 вересня 2022 р.

травень – червень
2023р.

