Календарний план організаційно-виховних заходів Запорізької державної
інженерної академії на 2018-2019 навчальний рік. Запоріжжя: Видавництво
ЗДІА, 2018. – 36с.

Укладачі: І.В. Марті, начальник організаційно-виховного відділу
В.М. Бочарь, фахівець 1 категорії ОВВ

Відповідальний за випуск: Г.П. Коломоєць, канд. фізико-математичних наук,
доцент, проректор з науково-педагогічної роботи
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ
НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

Назва заходу
Складання графіку проведення урочистостей з
нагоди посвяти першокурсників у студенти.
Урочисте проведення Дня знань.
Електронна книжкова виставка до 27-річчя
Незалежності України
Урочиста церемонія посвячення у студенти та
вручення студентських квитків
Підготовка наказу про закріплення місць у
студентських гуртожитках у 2018-2019
навчальному році
День знань:
- зустріч деканів факультетів, зав. кафедрами та
викладачів зі студентами 1-го курсу;
- перша лекція на тему:
«Моя Україна – вільна держава»;
- «Студентське самоврядування як невід’ємна
складова демократизації вищої школи».
- книжкова виставка:
«ЗДІА – історія розвитку».
Підготовка наказів про порядок роботи
кураторів та призначення кураторів
академічних груп денної та заочної форм
навчання на 2018-2019 навчальний рік.
Ознайомлення студентів 1-го курсу на
кураторських годинах з «Кодексом честі
студента ЗДІА» та «Кодексом поведінки
студентів ЗДІА»
Видання журналів для кураторів 1 курсу денної
та заочної форм навчання
Складання плану заходів щодо профілактики та
недопущення поширення епідемії грипу в
осінньо-зимовий період
Оформлення особистих справ студентів
пільгових категорій.
Збори кураторів 1-4 курсу денної та заочної
форм навчання. Проведення семінарів з
кураторами 1 курсів денної та заочної форм
навчання на тему «Адаптація студентівпершокурсників до навчання у ЗДІА», «Форми
роботи та основні завдання куратора»
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Термін
виконан
ня
Серпень
2018р.

Відповідальні
ОВВ

Серпень
2018р.
Серпень
2018 р.
Вересень
2018 р.

Директор бібліотеки Семенюк
Т.К.
Ректорат, декани, ОВВ, СЦМ

Вересень
2018 р.

Ректорат, декани факультетів,
ОВВ

ОВВ

Студ. самоврядування

Вересень
2018 р.

Директор бібліотеки
Семенюк Т.К.
ОВВ

Вересень
2018 р

ОВВ, куратори груп

Вересень
2018 р.
Вересень
2018р.

ОВВ

Вересень
2018 р.
Вересень
2018 р.

ОВВ

ОВВ

ОВВ

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.

Ознайомлення студентів з наказом ректора
«Про заборону тютюнопаління, вживання
алкогольних напоїв у приміщеннях,
гуртожитках та на території ЗДІА»
Формування графіків чергування викладачів у
гуртожитках
Анкетування з метою визначення пільгової
категорії серед студентів 1-го курсу

Вересень
2018 р.

ОВВ, заст..деканів

Вересень
2018 р.
Вересень
2018 р

ОВВ, заст..деканів

Ознайомлення студентів 1-го курсу з роботою
Вересень
Студентського самоврядування
2018р.
Зустріч студентів 1-го курсу з президентами
Вересень
сенатів факультетів на кураторських годинах
2018 р
Знайомство студентів 1-го курсу зі структурою Вересень
академії (кафедри, бібліотека)
2018 р
Знайомство з групами першого курсу.
Вересень
Знайомство студентів з історією кафедр ФМ.
2018 р
Ознайомлення з правилами внутрішнього
розпорядку, основними наказами по академії,
техніки безпеки. Проведення інструктажів з ОП
та БЖД
Турпохід і спартакіада факультетів І курсу
Вересень
серед академічних груп
2018р.
Зустріч з видатним тренером з художньої
Вересень
гімнастики Богомазовою Л.О.
2018 р.
Зустрічі студентів 1-го курсу з провідними
Вересень
викладачами кафедр академії, знайомство з
2018 р.
історією кафедр
Заходи щодо проведення Дня знань
Вересень
2018 р.
Кураторські години на теми: Ознайомлення
Вересень
студентів 1 -го курсу з Наказом ректора: «Про
2018
заборону тютюнокуріння, вживання
алкогольних напоїв у приміщеннях,
гуртожитках та на території ЗДІА» (Наказ
No388-01 від 01.09.2016р.)
Бесіди в групах «Роль студентства в
Вересень
формуванні майбутньої еліти держави»
2018р
Ознайомлення студентів з історією академії,
Вересень
міста та району
2018р.
Фото-конкурс: «Мое лето пролетело как комета»
Вересень
2018р.
Зустріч зав.кафедри та викладачів кафедри ЕІТ
Вересень
зі студентами 1 курсу спеціальності Економіка,
2018 р.
знайомство студентів з історією кафедри ЕК,
демонстрація музею в 418 аудиторії.
Вересень
Індивідуальна бесіда зі студентами, проведення
2018 р.
психологічних тестів
Інструктаж з техніки безпеки, протипожежної
Вересень
безпеки, охорони праці.
2018 р.
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Куратори груп, ОВВ, профком
студ., аспір. та докт., студ
самоврядування
Голова Студ. самовряд.
Чепельова В.Є.
ОВВ, Студ. сенат факультетів
Декани факультетів, куратори
груп, Студ. самоврядування
Куратори груп 1 курсу,
деканат ФМ

Кафедра ФВС, спортивний
клуб, заст.. деканів з НВР
Кафедра ФВС, спортивний
клуб
Завідувачі кафедр, провідні
викладачі
Заст. декана з ОВР,
сенат факультетів
ОВВ, куратори групп, заст.
декана з ОВР

Куратори груп
Куратори груп
Заст. голови Студентського
самоврядування
Зав.кафедр, викладачі
кафедри ЕІТ
Куратори 1-4 курсів
Викладачі кафедр, куратори
груп

30.

31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.

43.
44.

45.

46.

47.
48.

Написання студентами та викладачами
диктантів іноземними мовами до
Міжнародного дня писемності.
Лекція на тему «Громадянські права та
обов’язки студентства» в гуртожитках».
Проведення заходу зі 1 курсом поїдка до музею
м. Запоріжжя, проведення лекції «Історія
Запорізького краю».
Зустріч студентів факультету з представниками
правоохоронних органів і прокуратури міста
Бесіда про права та обов’язки студентів;
ознайомлення з наказами по академії про
поведінку студентів, про заборону вживання
алкоголю та паління
Проведення кураторських годин зі студентами
1 курсу : «Студенті суспільство»
Обрати актив студентських груп (старост,
заступників, профоргів).
Переобрання складу студентської Сенату
факультету, складання плану роботи і допомога
в початковій роботі.
Скласти графік проведення виховних годин в
учбових групах, план (календарний).
Переобрати студентську раду гуртожитку,
долучення в актив студентів першого курсу
Скласти план-графік виховної роботи кафедр в
гуртожитку під час чергування.
Для перших курсів ФЕЕІТ: Знайомство з
групою, психологічне тестування,
соціометричний аналіз стану психологічного
клімату в групі, обґрунтування позицій активу.
Інформація про роботу бібліотеки
університету. Інформаційна година «Тобі,
першокурснику».
Усний журнал для 1 курсу. «Бібліотечна
стежина в освіті
Створити діючі збірні команди факультету по
різним видам спорту і організувати їх
тренування, змагання.
Засідання ПК ППО - Про результати залучення
нових членів профспілки;
- Про профспілкове навчання членів ПК.
Публікація профспілкових щоденників для
нових профоргів;
Участь у всеукраїнській школі профспілкового
лідера;
Участь у посвяти першокурсників на о.Хортиця
на базі «Студентська Січ»
Зустріч зав.кафедри та провідних викладачів
кафедр ФЕМ зі студентами 1 курсу, знайомство
студентів з історією кафедр.
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Вересень
2018 р.

ІМЛК Карпенко І.Ю.,викл.
Демихова О.Г.,викл.

Вересень
2018р.
Вересень
2018 р.

Куратори груп ПЦБ

Вересень
2018 р.
Вересень
2018 р.

Ст.сенат, деканат ФЕЕІТ

Вересень
2018 р.
Вересень
2018 р.
Вересень
2018 р.

Куратори ФЕЕІТ, Ст.сенат

Вересень
2018 р.
Вересень
2018 р.
Вересень
2018 р.
Вересень
2018 р.

Куратори ФЕЕІТ

Вересень
2018 р.

Куратори ФЕЕІТ

Вересень
2018 р.
Вересень
2018 р.

Бібліотека, ФЕЕІТ

Вересень
2018 р.

Голови профбюро
Суркова Н.М.

Вересень
2018 р.

ППОСАД Груша А. І.

Деканат, куратори ФЕЕІТ

Куратори, деканат ФЕЕІТ

Кафедри, Деканат ФЕЕІТ
Деканат, куратори ФЕЕІТ

Куратори, деканат, Ст.сенат.
ФЕЕІТ
Кафедри, куратори ФЕЕІТ
Ст. сенат, зас. з ОВР ФЕЕІТ

Куратори, деканат, куратори
ФЕЕІТ

Суркова Н.М.
Вересень
2018 р.
Вересень
2018 р.

Голови профбюро факультетів
Зав.кафедр ФЕМ

49.

Екскурсія містом

50.

Кураторська година: «Формування у студентів
поваги до культури рідного народу, його мови,
традицій і звичаїв»
«Формування правил, процедур та стандартів
поведінки студентів в академії»
Кураторські години «Структура академії та
особливості навчального процесу в ЗДІА»
«Студентській сенат і його участь в
навчальному та виховному процесі ЗДІА»
Бесіди в групах 1 курсу «Стратегії і навички
для розкриття прихованого потенціалу
особистості »
Бесіди «Особливості побудови взаємодії
студентів з викладачами ВНЗ»,
«Міжособистісна взаємодія у студентському
середовищі»
Зустріч зав.кафедри та викладачів зі студ. 1
курсу спеціальності «МЕН» та «МОУП»,
знайомство студентів з історією та традиціями
кафедри. Бесіди про історію ЗДІА
Лекції лікарів народного університету медичних та
гігієнічних знань «За здоровий спосіб життя» для
студентів 1-го курсу :
- «Здоровий спосіб життя студентської молоді –
здорове майбутнє нашої країни»;
- Особиста гігієна, гігієна побуту. «Гуртожиток –
мій рідний дім»;
Книжкові виставки:
- до дня знань «З книгою – у світ знань»;
«Студент як суб’ект створення корпоративної
культури ВНЗ»;
- до 100 річчя від дня народження Василя
Олександровича Сухомлинського
(28.09.1918–1970) - українського педагога,
гуманіста, дитячого письменника;
- до 95 річчя від дня народження Ростислава
Федосійовича Самбука (1923-1996)
українського прозаїка;
- «Хранителі мудрості» до всеукраїнського дня
бібліотек (100 років з часу заснування
Національної бібліотеки Української
Держави (нині – Національна бібліотека
України ім. В.І.Вернадського НАН України);
- Гамзатов Р.Г.(1923-2003)- 95 років від дня
народження;
- Дня фізкультури та спорту «Вище, швидше,
сильніше»;
- «Туризм – відпочинок, спорт, пізнання»;
- Психологія вирішення конфліктів;
- «Бібліотечна стежина в освіті»

51.

52.

53.

54.

55.

56.
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Вересень
2018 р.
Вересень
2018 р.

АУТП Овчинникова І.А.

Вересень
2018 р.

Куратори ФБСС

Вересень
2018 р.

Каф МОУП, куратори груп

Вересень
2018 р.

МОУП Доц. Крайнік О.М.

Вересень
2018 р.

МОУП Проф. Воронкова В.Г.
викладачі кафедри

Вересень
2018 р.

Нач.ОВВ Марті І.В., в.о.гол.
лікаря КЗ «Міський Центр
здоров’я» Шпонько Ю.П.

Вересень
2018 р.

Директор бібліотеки
Семенюк Т.К.

Куратор 1 курсу ПЗАС

57.

«Знайомство з бібліотекою» (бесіди під час
запису до бібліотеки; екскурсії по бібліотеці)

58.

«Огляди нових надходжень: література за
фахом, періодичні видання, художня
література» (бесіди в групах)

59.

Бесіди в групах «Права та обов’язки студентів»

60.

Участь у Ярмарку вакансій

61.

Кураторська година: «Органи Студентського
самоврядування ЗДІА»
Загальні збори для кураторів першого курсу.

62.
63.

64.
65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Проведення «Пам’ятних читань» присвячених
Міжнародному дню демократії та
Міжнародному дню миру.
Проведення засідання «ФфК ЗДІА»: «Війна як
засіб примушення до ідентичності»
Проведення факультетського та вузівського
турів обласного конкурсу «Студент року-2018»
Проведення факультетського та вузівського
турів обласного конкурсу «Краща академічна
группа ЗДІА»
Семінар «Робота із сайтом підтримки освітніх
програм
Лекція на тему «Любов до рідної землі, її
історії, відновлення і збереження історичної
пам’ятки»
Провести анкетування студентів з метою
виявлення рівня їхньої професійної
компетентності
Бесіди зі студентами 1-2 курсів «ВНЗ: суть,
призначення та основні завдання», «Внутрішня
культура ВНЗ»
Кураторська година: «Історія і традиції
Запорізької державної інженерної академії»
Бесіди зі студентами 1-2 курсів «ВНЗ:
«Студент як суб’єкт створення корпоративної
культури ВНЗ».
Бесіди в групах «Громадянське суспільство в
Україні: правовий аспект»
Бесіди зі студентами 1 курсу «Вищий
навчальний заклад: суть, призначення, та
основні завдання»
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Вересеньжовтень
2018 р.
Вересень
2018
серпень
2019 р.
Вересень
2018 р.
Вересень
2018 р.
Вересень
2018 р.
Вересень
2018 р.
Вересень
2018 р.
Вересень
2018 р.
вересеньжовтень
2018р.
вересеньжовтень
2018 р.
вересеньжовтень
2018 р.
Вересеньжовтень
2018 р.
Вересеньжовтень
2018 р.
Вересеньжовтень
2018 р.
Вересеньжовтень
2018 р.
Вересеньжовтень
2018 р.
Вересеньжовтень
2018 р.
Вересеньжовтень
2018 р.

Директор бібліотеки
Семенюк Т.К.
Директор бібліотеки
Семенюк Т.К.
Куратори ВВ
Зав.каф. ВВ
ФБЦІ, ВВ
Зав.каф. ВВ
Макушинська Г.П,
Товарниченко В.О.,
Нікітенко В.О.
Макушинська Г.П.,доц.
ОВВ
ОВВ
Куратори академічних груп 14 курсів АУТП
Куратори груп ПЦБ з
залученням викладачів
кафедри УСФН
Куратори груп ПЦБ

Куратори академічних груп
ФЕМ
Куратори ВВ, ФБЦІ
Куратори академічних груп
ФЕМ
МОУП Доц. Венгер О.М.
МОУП Куратори груп

75.

76.

77.

78.

79.

80.
81.
82.

83.

84.
85.
86.

87.

88.

89.

90.

Участь студентської команди ЗДІА в
вересень,
Обласному військово-спортивному конкурсі
жовтень
«Призовник»
2018 р.
Походи вихідного дня для студентів 1 курсу з
вересеньметою ознайомлення зі спортивною базою на о. жовтень
Хортиці, проведення змагань з футболу,
2018
волейболу, настольного тенісу
Підготовка до участі у обласному конкурсі для Вересеньтворчої та обдарованої молоді у галузі науки
жовтень
2018 р.
Пізнання студентами своїх психологічних
Вересеньякостей. Проведення психологічного
грудень
тестування студентів
2018 р.
Провести конкурс на кращий студентський
Вересеньреферат з курсів «Політологія», «Філософія»,
грудень
«Психологія»
2018 р.
Інструктаж з правил пожежної безпеки
Вересень
мешканців гуртожитків
2018 р.
Заходи щодо відзначення річниці
Вересень
партизанського руху в Україні
2018 р.
Лекції-бесіди лікарів Червоного Хреста
Вересень
Дніпровського району:
2018 р.
- «Гуманітарне право, історія Червоного
Хреста (до Всесвітнього дня надання медичної
допомоги)»;
- Практичні заняття: «Поведінка в
екстремальних ситуаціях: надання першої
медичної допомоги.
Лекції для студентів І курсу з елементами
Вересеньтренінгу з метою поширення інформації щодо
грудень
протидії насильства у сім’ї та торгівлі людьми
2018 р.
Проведення зборів старост кімнат та квартир
Жовтень
гуртожитку
2018 р.
Спартакіада І курсу серед збірних команд
Жовтень
факультетів
2018 р.
Урок мужності «Немеркнуче світло великого
Жовтень
подвигу» до Дня визволення м. Запоріжжя від
2018 р.
німецько-фашистських загарбників
Проведення деканських годин на тему:
Жовтень
«Виховання поваги до державної символіки –
2018 р.
важливий елемент виховання патріотизму»;
«Прапори часів українського козацтва»
Покладання квітів до меморіалу «Скорботна
Жовтень
мати» до 74-річчя визволення м. Запоріжжя від
2018 р.
німецької окупації
Деканські та кураторські години «Студентський
Жовтень
сенат і його роль у навчальному та виховному
2018 р.
процесі ЗДІА»
Кураторська година «Кодекс честі студентів,
Жовтень
Кодекс поведінки студентів ЗДІА»
2018 р.
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ЦНПВДРМ
кафедра фізвиховання,
КвраториФБСС
Викладачі кафедри ЕП
КвраториФЕМ
Макушинська Г.П.,доц.,
Товарниченко В.О., доц.
Зав. гуртожитком
Лисенко О.І., заст. ком. з ВР
ОВВ, голова Ради ветеранів,
куратори груп
ОВВ, заст. дек. з НВР

ОВВ, Центр громадських і
соціальних ініціатив
ОВВ, Рада гуртожитків
Кафедра ФВС, спортивний
клуб
Куратори груп ЕП
Заст. декана з ОВР ФЕМ

Голова Ради ветеранів , Студ.
самовр., ОВВ
Заступник декана з ОВР
ФЕМ, куратори, сенат ФЕМ
Квратори

91.
92.

93.

94.
95.

96.

97.

Проведення філософських читань до
Міжнародного дня боротьби проти насилля
Проведення серед студентів 1-го курсу на
кураторських годинах роз’яснювальної та
профілактичної роботи щодо екологічних
правопорушень
Проведення бесід зі студентами, присвячених
визволенню м. Запоріжжя від німецькофашистських загарбників, історії українського
державотворення, боротьби українського
народу за незалежність та територіальну
цілісність, демократичного та європейського
вибору України
Проведення Дня відкритих дверей на
факультеті
Книжкові виставки:
- «Вища освіта – розвиток та здобутки»;
- М.І.Сікорський (1923-2011)- 95 років від дня
народження українського історика, краєзнавця;
- до Дня міста «Моє місто» (75 років з дня
вигнання нацистів з міста Запоріжжя
(14.10.1943);
- до Дня міста «Заводи Запоріжжя»;
- «І вітер співає про вільних людей» (до дня
українського козацтва);
- 465 років від заснування (1553) Першої
козацької січі (Запорозького козацтва) на
острові Мала Хортиця Дмитром Івановичем
Вишневецьким (Байдою);
- 370 років від початку гетьманування (1648)
Богдана (Зіновія) Хмельницького та початку
Визвольної війни українського народу (1648–
1654) під його керівництвом;
- 350 років з часу проголошення Петра
Дорошенка гетьманом всієї України (1668);
- «Письменники Запорізького краю»;
- до Міжнародного дня Організації Об’єднаних
Націй (День ООН) та Всесвітнього дня
розвитку інформації;
- до Міжнародного Дня музики «Лунає музика
навколо»;
- до Міжнародного Дня музики «Лунає музика
навколо»;
- до Дня художника Митці живопису- легенди
ХХ століття: до Дня художника
Кураторські години на теми: Виховання
правової культури, поваги до Конституції
України, законодавства України, до державної
символіки, прав людини
Бесіди в групах на тему: «Почесна місія
донорства»
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Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р.

Квратори ФЕМ

Жовтень
2018 р.

Куратори 1 курсу кафедр

Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р.

Зав. каф. деканат

Жовтень
2018 р.

Куратори груп

Жовтень
2018 р.

Заст. декана з ОВР, куратори
груп

Квратори

Директор бібліотеки
Семенюк Т.К.

Академічний вернісаж та виставка фотографій
«Фотосушка»
99. Інтелектуально-розважальна гра «КВЕСТ» для
мешканців гуртожитку
100. Квест для студентів ЗДІА м. Запоріжжя

Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р.

101. Допомога в організації фестивалю талантів
«Золотий Борисфен»
102. Проведення бесід зі студентами присвячена
Дню захисника України та Дня українького
козацтва
103. Участь в заходах з нагоди відзначення річниці
визволення Запорізької області, Дня Захисника
України та Дня українського козацтва
104. Підготовка студентів денного відділення до
участі в щорічній науково-технічній
конференції ЗДІА, міжвузівських і
всеукраїнських конференціях
105. Проведення Тижня англійської мови та
літератури.

Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р.

106. Засідання ПК ППО
- Про підготовку та проведення звітновиборної конференції ППО;
- Про участь у поздоровленні дітей членів
профспілки з нагоди новорічних свят;
- Про організацію проведення свят з нагоди
святкування Нового року для членів
профспілки;
- Про нагородження профспілкових активістів;
- Про проведення інвентаризації осн.засобів,
необоротних активів, товарно-матеріальних
цінностей ППО САД ЗДІА.
107. Організація та проведення вечірки у Н/К
«Посвята у студенти»
108. Козацька історія краю. До дня українського
козацтва
109. День визволення міста Запоріжжя, святкування
професійних свят, День Металурга, День
енергетика.
110. Проведення зустрічей з ветеранами праці.
Зустріч з учасниками бойових дій (АТО) до
Дня захисника України
111. Відвідування міського краєзнавчого музею.

Жовтень
2018 р.

98.

112. Зустріч студентів факультету з представниками
правоохоронних органів і прокуратури міста
113. Кураторських годин зі студентами 1 курсу :
«Роль студента у майбутньому держави» та
інше.
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Президенти сенатів
Голова Ради гуртожит.
Будко М..А.
Президенти сенатів, голова
Студ. самоврядування
Чепельова В.Є.
Президенти сенатів, Голова
Студ. самовр. Чепельова В.Є.
Куратори груп

Жовтень
2018 р.

Куратори груп

Жовтень
2018 р.

Викладачі кафедр

Жовтень
2018 р.

ІМЛК Мантуло Н.Б.зав.каф.
Карпенко І.Ю.,викл.
Демихова О.Г.,викл.
ППОСАД
Суркова Н.М.
Суркова Н.М.
Суркова Н.М.
Суркова Н.М.
Ісупова Д.В.

Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р.

ППОСАД
Суркова Н.М.
Куратори ФЕЕІТ

Жовтень
2018 р.

Куратори, Деканат ФЕЕІТ

Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р.

Ст.сенат, деканат ФЕЕІТ

Куратори, Деканат, Ст.сенат.
ФЕЕІТ

Ст.сенат, деканат ФЕЕІТ
Куратори ФЕЕІТ

114. Відвідування музею академії і знайомство з
його фондами, з історією учбового закладу.
115. Провести вечір запитань та відповідей «Імідж
ділової людини»
116. Провести тематичну лекцію: «Здоровий спосіб
життя - майбутнє нації».
117. Участь в програмі концерту «Студент року»
118. Зустрічі з ліквідаторами Чорнобильської
катастрофи, ветеранами-афганцями.
119. Відкрите обговорення «Я стати успішною
людиною в своїй країні »
120. Відкрите обговорення «Мова як чинник
національної свідомості»
121. Круглий стіл «Правова культура як складова
підготовки успішного вахівця»
122. Бесіди групах ««Ефективна поведінка в
конфліктних ситуаціях»
123. Доведення інформації щодо запобігання
хабарництву та проявів корупції у ВНЗ
124. Проведення серед студентів 1 курсу на
кураторських годинах роз’яснювальної та
профілактичної роботи щодо правопорушень
125. Лекції лікарів народного університету медичних та
гігієнічних знань «За здоровий спосіб життя» для
студентів 1-го курсу :
- «Профілактика інфекційних захворювань.
Імунопрофілактика. Профілактика кору»;
- «Перша медична допомога. Догляд за хворим»;
- «Профілактика захворювання очей, вплив
комп’ютеру на зір»;
126. Проведення XXIV науково-технічної
конференції студентів, магістрів, аспірантів та
викладачів ЗДІА. Секція «Охорона праці та
екологічна безпека»
127. Знайомство з бібліотекою ЗДІА. Консультації з
ефективного використання бібліотечних
ресурсів академії
128. Кураторська година: «Роль студентського
сенату факультету у навчальному та виховному
процесі»
129. Форум «Екологічні проблеми Запоріжжя та
пошуки їх вирішень»
130. Проведення «Пам’ятних читань», що до 29річниці прийняття (1989) Верховною Радою
УРСР Закону про державний статус
української мови
131. Проведення засідання «ФфК ЗДІА»: «Філософія
Захер-Мазоха»
132. Міні-тренінг «Визначення життєвих
пріоритетів в сучасних умовах » для студентів
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Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р.
Жовтень
2018 р
Жовтень
2018 р
Жовтень
2018 р

Ст.сенат, деканат ФЕЕІТ
Ст.сенат ФЕЕІТ
Деканат, куратори ФЕЕІТ
Ст. сенат, Зас. з ОВР ФЕЕІТ
Ст.сенат, деканат ФЕЕІТ
МОУП Проф. Воронкова В.Г.
МОУП Доц. Венгер О.М.
МОУП Доц. Капітаненко Н.П.
МОУП Доц. Крайнік О.М.
МОУП Проф. Воронкова В.Г.,
Куратори груп
КвраториФБСС

Жовтень
2018 р

Нач.ОВВ Марті І.В., в.о.гол.
лікаря КЗ «Міський Центр
здоров’я» Шпонько Ю.П.

Жовтень
2018 р.

Викладачі кафедри ПЕОП

Жовтень
2018

Куратори ПЕОП перших
курсів Представники
бібліотеки ЗДІА
Куратори ВВ

Жовтень
2018 р
Жовтень
2018 р
Жовтень
2018 р

ФБЦІ, ВВ
Макушинська Г.П.,доц.,
Товарниченко В.О., доц.,
Нікітенко В.О.

Жовтень Макушинська Г.П.,доц.
2018 р
Жовтень- МОУП Доц. Венгер О.М.
листопад

старших курсів
133. Конкурс з української мови ім. П. Яцика та
мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка
134. Підготовка до участі у обласному конкурсі
«Студент року»
135. Підготовка студентів до всеукраїнської
олімпіади з екології та охорони праці.
Проведення олімпіад.
136. Бесіди «Особливості побудови взаємодії
студентів з професорсько-викладацьким
складом ВНЗ», «Особливості міжособистісної
взаємодії у студентському середовищі»,
«Ефективне спілкування та поведінка в
конфліктних ситуаціях»
137. Розвиток естетичної культури студентів в
процесі відвідання художнього музею,
виставкової зали, пересувних виставок,
концертного залу ім. І. Глінки.
138. Проведення екологічних акцій з благоустрою «
За чисте довкілля»
139. Акція: «Жінки академії проти війни: «Подаруй
тепло бійцю!» (збір теплих чоловічих речей та
коштів для бійців Збройних сил України,
Національної гвардії та Добровольчих батальйонів)
140. Засідання Ради жінок: «Презентація
косметичної продукції провідних компаній на
українському ринку»
141. Лекція-бесіда лікарів Червоного Хреста
Дніпровського району: «Шкідливі звички,
зокрема наркоманія»
142. Кураторські години: « Запобігання
хабарництву та проявів корупції у вузівському
середовищі»
143. Обласна спартакіада серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV
рівня акредитації
144. Бесіди «Особливості побудови взаємодії
студентів з професорсько-викладацьким
складом ВНЗ», «Особливості міжособистісної
взаємодії у студентському середовищі»,
«Ефективне спілкування та поведінка в
конфліктних ситуаціях»
145. Відвідування концертів симфонічного оркестру
Запорізької обласної філармонії у Концертній
залі ім. М.І. Глінки
146. Проведення Дня донора у ЗДІА
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2018 р.
ЖовтеньЛистопад
Жовтеньлистопад
2018 р.
Жовтень листопад
2018 р.
Жовтеньгрудень
2018 р.

Каф. УСФН
Пєтухова О.В., Гєладзе С.В.
Викладачі кафедри ЕП
Куратори груп Викладачі
кафедри ПЕОП
Куратори груп ФЕМ

Жовтеньгрудень
2018 р.

Макушинська Г.П.,доц.,
Товарниченко В.О., доц.,
Нікітенко В.О.

Жовтень
2018квітень
2019 р.
Жовтеньгрудень
2018 р.

ФБЦІ, ВВ

Жовтень
2018 р.

Голова Ради жінок
Семенюк Т.К.

Жовтень
2018 р.

Начальник ОВВ Марті І.В.,
заст. дек. з НВР

Жовтень,
2018 р.

ОВВ, куратори груп

Жовтеньгрудень
2018 р.
Жовтеньгрудень
2018 р.

Зав. кафедри ФВС, директор
спортклубу

Жовтень
2018 р.

ОВВ, куратори груп

Листопад
2018 р.

Голова Ради жінок
Семенюк Т.К.

Куратори 1-4 курсів ЕІТ

ОВВ, заст. деканів, студ.
організації, медпункт,
куратори груп

147. Організація, проведення та підведення
підсумків конкурсу «Кращий куратор
академічної групи ЗДІА»
148. Огляд конкурс на кращу кімнату, квартиру
гуртожитку ЗДІА
149. Розробка та організація заходів щодо
святкування Дня студентів
150. Бесіди в групах «Права і обов’язки студентів».
151. Кураторська година «Роль студентства в розвитку
державно-громадського управління вищою
освітою»
152. Проведення диспутів і дискусій на тему:
«Сімейні традиції і засади їх формування»
153. Лекція-бесіда «Профілактика наркоманії»,
Профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу»
154. Проведення бесід у групах на тему: «Вплив
тютюну, алкоголю та наркотиків на здоров’я
молоді»
155. Лекція-бесіда «Профілактика та запобіган-ня
тютюнопалінню», «Профілактика алкоголізму»,
«За здоровий спосіб життя»
156. Лекція-бесіда «Профілактика алкоголізму», «За
здоровий спосіб життя»
157. Конкурс стіннівок іноземними мовами до
Міжнародного дня студента.
158. Відкрите обговорення «Культурні цінності
студентства»
159. Обговорення «Яким має бути молодий
фахівець: вимоги роботодавців»
160. Обговорення «Україна – ГОИЗОНТ -2010»
Опитування «Роль студентства у розвитку
державно-громадського управління вищою
освітою»
161. Студентські обговорення «Етика ділових
відносин»Бесіди зі студентами «Формування
позитивної корпоративної культури організації
та її вплив на процес управління»
162. Огляд студентських презентацій: «Ми –
студенти МОУП» серед студентських груп
спеціальностей факультету
163. Лекція: «Виховання громадського обов’язку
громадянин України»
164. Бесіди в групах: «Особливості побудови
взаємодії студентів з професорськовикладацьким складом ВНЗ»
165. Відвідування концертів симфонічного оркестру
Запорізької обласної філармонії в концертному
залі ім. Глінки
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Листопад
2018 р.

ОВВ

Листопад
2018 р.
Листопад
2018 р.
Листопад
2018 р.
Листопад
2018 р.

ОВВ

Листопад
2018 р.
Листопад
2018 р.

Куратори 1-4 курсів

Листопад
2018 р.

Куратори 1 курсів

Листопад
2018 р.

Куратори груп металургії

Листопад
2018 р.
Листопад
2018 р.

Куратори груп металургії

ОВВ
Куратори 1-4 курсів
Куратор 1 курсу ЕІТ

Куратори 1-4 курсів

ІМЛК Мантуло Н.Б.,зав.каф.
Карпенко І.Ю.,викл.
Демихова О.Г.,викл
Листопад МОУП Доц. Сергієнко Т.І.
2018 р.
Листопад МОУП Доц. Мороз О.С.
2018 р.
Листопад МОУП Доц. Бабич О.Б.
2018 р.
Листопад МОУП Доц. Венгер О.М.
2018 р. Доц. Бабич О.Б.
Листопад Доц. Ажажа М.А.,
2018 р. куратори груп МОУП
Листопад
2018 р.
Листопад
2018 р

Куратори груп ПЕОП

Листопад
2018 р

Куратори ВВ, ФБЦІ

Куратори ВВ

166. Проведення засідання «ФфК ЗДІА»:
«Розуміння філософії через діалог з видатними
мислителями»
167. Проведення «Пам’ятних читань» присвячених
до Міжнародного дня толерантності
Проведення філософських читань до Дня
Пам’яті жертв Голодомору.

Листопад
2018 р

Макушинська Г.П.,доц.,

Листопад
2018 р

Макушинська Г.П.,доц.,
Товарниченко В.О., доц.,
Нікітенко В.О.

168. Участь у конкурсах, творчих вечорах та
культурно-масових заходах академії
169. Лекція-бесіда «Профілактика та запобігання
тютюнопалінню», «Профілактика
алкоголізму», «За здоровий спосіб життя»
170. Участь молоді у заході «День пам'яті жертв
голодоморів та політичних репресій в Україні»
171. Урочисте вручення сертифікатів іменних
стипендій кращим студентам ФЕМ
172. Проведення «Пам’ятних читань», присвячених
Міжнародному дню демократії
173. Проведення вузівського конкурсу «Студент2019».
174. Конкурс стіннівок, присвячених Дню студента.

Листопад
2018 р
Листопад
2018 р

Куратори ФБСС

Листопад
2018
Листопад
2018 р.
Листопад
2018 р.
Листопад
2018 р.
Листопад
2018 р.
Листопад
2018 р.
Листопад
2018 р.

Заст. декана з ОВР, сенат
ФЕМ
Декан ФЕМ Солодухін С.В.;
заст. декана з ОВР
Квратори ФЕМ

Листопад
2018 р.
Листопад
2018 р.
Листопад
2018 р.
Листопад
2018 р.

Квратори ФЕМ

175. Зустріч з представниками фінансових установ
176. Деканські та кураторські години «Роль студентства
в розвитку державно-громадського управління
вищою освітою»
177. Лекція-бесіда зі студентами 5 курсу
«Організаційна культура та її функції»
178. Огляд-конкурс презентацій «Ми – студенти
ЗДІА» серед студентських груп ФЕМ
179. Проведення «Пам’ятних читань», присвячених
до Міжнародного дня прав людини.
180. Проведення олімпіади з фахових дисциплін
181. Спартакіада факультетів серед збірних команд
курсів
182. Зустріч з видатними майстрами жіночого
гандболу.

Листопад
грудень
2018 р.
Листопад
2018 р

183. Мітинг, присвячений Дню пам’яті жертвам
Голодомору

Листопад
2018 р

184. Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» по
факультетах
185. Анкетування студентів щодо роботи органів
Студентського самоврядування
186. Проведення конкурсу святкових стіннівок до Дня
студента

Листопад
2018 р
Листопад
2018 р
Листопад
2018 р.
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Куратори груп МО

Заст. декана з ОВР ФЕМ,
завідувачі кафедр, сенат ФЕМ
Сенат ФЕМ
Квратори ФЕМ
Заступник декана з ОВР
ФЕМ, куратори, сенат ФЕМ

Заст. декана з ОВР ФЕМ,
куратори груп, сенат ФЕМ
Квратори ФЕМ
Відповідальні за наукову
роботу кафедр
Кафедра ФВС, спортивний
клуб
Кафедра ФВС, спортивний
клуб, клуб здорового способу
життя
Голова комітету нац.патріотичного виховання
Батичко О.С.
Президенти сенатів
Заст. голови Студ. самовряд.
Тупіков В.А.
Президент Сенату ФБЦІ

187. Проведення вузівського конкурсу «Студент
року – 2018».
188. Участь студентів ФБЦІ у екологічній акції
«Врятуємо Дніпро разом»
189. Деканська екологічна година для 1 курсів з
участю голови Обласного осередку
Всеукраїнської екологічної ліги І.Пирогової.
190. Участь студентів факультету у фестиваліконкурсі студентської творчості «Золотий Бори
сфен»
191. Проведення бесід в академічних групах з
актуальних питань морального виховання
192. Організувати навчання членів студентських
рад факультету і гуртожитку по правовим
питанням життєдіяльності.
193. Лекції лікарів народного університету медичних та
гігієнічних знань «За здоровий спосіб життя» для
студентів 1-го курсу :
- Міжнародний день некуріння:
- Куріння або здоров’я – вибирай сам. Що ти знаєш
про курильні мікси? Анкетування.
- Вплив наркотичних засобів на організм молоді
- «Що треба знати про ВІЛ та СНІД?»;
194. Формування заявок на організацію проведення
новорічно-різдвяних заходів для дітей членів
профспілки;
195. Круглий стіл присвячений до тижня права:
«Права людини і громадянина історикоправовий вимір»
196. Перегляд та обговорення документального
фільму на правову тематику
197. Лекція-бесіда: «Значення загальної декларації
прав людини»
198. Написання есе «Правовий нігілізм:витоки та
шляхи подолання»
199.

200.

Провести бесіди та книжкові виставки по
темі: «Світочі Христової віри. Різдвяні свята –
сімейні свята».
Україна пам’ятає – світ визнає! До дня пам’яті
жертв голодомору

201. Лекція-бесіда лікарів Червоного Хреста:
«Гуманітарне право. Історія Червоного Хреста.
Поведінка в екстремальних ситуаціях: надання
першої медичної допомоги»
202. Фотовиставка «Кращі моменти студентського
життя»(до міжнар. дня студента)
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Листопад
2018 р.
Листопад
2018 р.
Листопад
2018

Заст. декана з НВР, сенат
ФБЦІ
Сенат ФБЦІ

Листопад
2018 р.

Сенат ФБЦІ, центр мистецтв
Порт-Арте

Листопад
2018р.
Листопад
2018р.

Куратори груп ПЦБ

Листопад
2018р.

Нач.ОВВ Марті І.В., в.о.гол.
лікаря КЗ «Міський Центр
здоров’я» Шпонько Ю.П.

Листопад
2018р.

ППОСАД Ісупова Д.В.

Листопад
Грудень
2018р.
Листопад
Грудень
2018р.
Листопад
Грудень
2018р.
Листопад
Грудень
2018р.
Листопад
Грудень
2018р.
Листопад
Грудень
2018р.
Листопад
2018 р.

Каф. УСФН
Рекотов П.В.,Кравченко Т.Л.

Листопад
2018 р.

Директор бібліотеки
Семенюк Т.К.

Декан ФБЦІ

Ст.сенат, деканат ФЕЕІТ

Каф. УСФН
Рекотов П.В.,Кравченко Т.Л.
Каф. УСФН
Рекотов П.В., Кравченко Т.Л.
Каф. УСФН
Рекотов П.В., Кравченко Т.Л.
Зас. з ОВР, Куратори ФЕЕІТ
Кафедри, Куратори ФЕЕІТ
ОВВ, заст. дек. з НВР, куратори
груп

203. Книжкові виставки:
- до Дня студента «Студент! Сьогодні твій
день»;
- до Дня української писемності і мови «Мова –
душа нації»;
- виставка «Покличемо пам’ять у свідки» - 85ті роковини Голодомору в України (1932-1933)
пам’яті жертв голодомору та політичних
репресій;
- «Нечуй-Левицький І.С. (1838-1918)- 180 років
від дня народження»;
- «Кобилянська О.Ю. (1863-1942) - 155 років
від дня народження»;
- до 240 річчя від дня народження Григорія
Квітки-Основ’яненка (29.11.1778-1843),
письменника, громадського діяча
- до 100 річчя з дня заснування Української
академії наук (нині- Національна академія наук
України) (27.11.1918);
- до100 річчя з дня завершення Першої світової
війни (11.11.1918);
- «Ти – людина,отже маєшь ти права»-до дня
захисту прав людини;
- до Дня збройних сил України;
- до Дня молоді «Майбутнє – це ми!»
(соціально-психологічна культура
особливості);
- 100 років з дня народження Платона
Майбороди (01.12.1918-1989), композитора;
- до Всесвітнього дня боротьби зі Снідом
204. Лекції-бесіди Запорізького центру соціальних
ініціатив щодо характеру гендерної рівності та
прав жінок в Україні
205. Проведення новорічних благодійних акцій у
дитячих будинках м. Запоріжжя
206. Складання плану, організація та проведення
заходів та благодійних акцій до Новорічних
свят
207. Збори кураторів 1-4 курсу денної та заочної
форм навчання. Проведення семінарів з
кураторами 1 курсів денної та заочної форм
навчання на тему «Адаптація студентівпершокурсників до навчання у ЗДІА», «Форми
роботи та основні завдання куратора»
208. День боротьби зі СНІДом
209. Благодійна акція «Дід Мороз – 2018».
Привітання дітей-інвалідів Дніпровського
району з Новорічними святами
210. Розважально-інтелектуальна гра «Хто зверху?»
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Листопад
2018 р.

Директор бібліотеки
Семенюк Т.К.

Листопад
2018 р.

ОВВ, голова Центру

Грудень
2018 р.
Грудень
2018 р.

Студ. сенати, ОВВ,

Грудень
2018 р.

ОВВ

1 грудня
2018 р.
Грудень
2018 р.

Голова благодійного комітету
Мельничук О.О.
Голова Студ. самовряд.
Чепельова В.Є.

Грудень
2018 р.

Президенти сенатів, голова
Студ. самовряд. Чепельова В.Є.

ОВВ

211. Проведення новорічних благодійних акцій у
дитячих будинках м. Запоріжжя

Грудень
2018 р.

212. Організація свята Нового року

Грудень
2018 р.

213. Проведення Дня відкритих дверей ЗДІА

Грудень
2018 р.
Грудень
2018 р.
Грудень
2018 р.
Грудень
2018 р.

214. Кураторська година «Історія м. Запоріжжя»
215. Проведення кураторських годин, присвячених
Дню Збройних сил України.
216. Бесіди для студентів 1-го курсу «Моральні
закони в суспільстві»
217. Благодійна акція для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківської опіки
218. Бесіди для студентів 1-го курсу на тему:
«Соціально-психологічна культура
особистості».
219. Бесіди в групах «Моральні закони суспільства.
Запобігання та протидія насильству»
220. Кураторська година для студентів першого курсу
«Ми і мораль. Моральність вчинків»
221. Привітання співробітників ЗДІА зі Святим
Миколаєм та Новим роком. Привітання ради
ветеранів ЗДІА, студентів, що мешкають в
гуртожитку № 2 ЗДІА, з Новим роком
222. Відвідування дитячого будинку-інтернату для
хлопчиків на Великому Лузі
223. Зустріч з представниками фінансових установ випусниками ЗДІА
224. Бесіди для студентів 1-го курсу «Здоровий
спосіб життя людини»
225. Кураторська година для студентів першого
курсу «Ми і мораль. Моральність вчинків»
226. Ознайомлення з традиціями святкування
Різдва в країнах Західної Європи та США.
227. Лекція на тему «Моральні аспекти поведінки в
молодіжному середовищі»
228. Засідання ПК ППО
- Про проект плану роботи ППО САД ЗДІА;
- Про проект кошторису ППО САД ЗДІА на
2018 рік;
- Про номенклатуру справ на 2018 рік;
- Про результати інвентаризації осн.засобів,
необоротних активів, товарно-матеріальних
цінностей ППО САД ЗДІА.
229. Вітання дітей членів профспілки солодкими
подарунками;
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Президенти сенатів, голова
благодійного комітету
Мельничук О.О.
Президенти сенатів,
Голова Студ. самовряд.
Чепельова В.Є.
Зав. кафедрою, викладачі
кафедри
Квратори
Квратори
Квратори

Грудень
2018 р.
Грудень
2018 р.

Заступник декана з ОВР,
сенат ФЕМ
Квратори

Грудень
2018 р.
Грудень
2018 р.

Куратори груп

Грудень
2018 р.

Заступник декана з НВР,
сенат ФБЦІ

Грудень
2018 р.
Грудень
2018 р
Грудень
2018 р
Грудень
2018 р

Заступник декана з НВР,
сенат ФБЦІ
Зав. кафедрою ФБСС

Грудень
2018 р
Грудень
2018р.
Грудень
2018 р.

ІМЛК Клименко Л.В.,доцент

Куратор групи першого курсу
металургії

Куратори ФБСС
Куратор групи 1курсу МО

Куратори груп ПЦБ
ППОСАД
Суркова Н.М.
Ісупова Д.В.
Суркова Н.М.
Ісупова Д.В.

Грудень
2018р.

ППОСАД Суркова Н.М.

230. Нагородження профспілкових активістів;
Участь в організації та проведенні свят з
нагоди святкування Нового року
231. Організація та проведення ділових
психологічних ігор по напрямкам «Пізнай
себе», «Хто ми?»
232. Підготувати і провести святкові вечори. Різдво,
Новий рік та ін..
233. Круглий стіл «Мистецтво людських відносин»»
234. Відкрите обговорення «Громадян-ське
суспільство в Україні»
235. Обговорення «Студентське самоврядування як
фактор розвитку місцевої громади»
236. Бесіди в групах «Безпечні умови роботи
менеджера»
237. Лекція на тему: «Повага до культури рідного
народу, традицій та звичаїв – запорука
патріотизму»
238. Культура мовлення в сучасному діловому світі
239. Проведення «Пам’ятних читань» присвячених
до Всесвітньому дню прав людини.
240. Проведення засідання «ФфК ЗДІА»: Театр як
соціокультурне явище (творча зустріч з
представниками мистецтва)
241. Книжкові виставки:
- До 145 років від дня народження Михайла
Могилянського (1873-1942) українського
літературного критика, публіциста та
літературознавця;
- Книжкова виставка «Тютчев Ф.І. (1803-1873)
– 215 років від дня народження»- рос.
Письменника;
- «Марко Вовчок (1833-1907) – 185 років від
дня народження»;
- До дня Збройних сил України
242. Святкові новорічні вечори
243. Привітання студентів гуртожитків з Новим
роком
244. Лекції лікарів народного університету медичних та
гігієнічних знань «За здоровий спосіб життя» для
студентів 1-го курсу :
- «Морально-статеве виховання молоді.
Менструальний цикл та його регуляція. Хвороби,
які передаються статевим шляхом. Контрацепція
та її застосування. Репродуктивне здоров’я
молоді»;
- «Профілактика ГРВІ та грипу». Інфекційні
хвороби;
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Грудень
2018р.

ППОСАД Голови профбюро
факультетів

Грудень
2018р.

Куратори, Деканат ФЕЕІТ

Грудень
2018р.
Грудень
2018р.
Грудень
2018р.
Грудень
2018р.
Грудень
2018р.
Грудень
2018 р.

Куратори, Деканат, Ст.сенат

Грудень
2018р.
Грудень
2018р.
Грудень
2018р.

Каф. ВВ, УСФН

Грудень
2018 р.

Директор бібліотеки
Семенюк Т.К.

Грудень
2018 р.
Грудень
2018 р.
Грудень
2018 р.

Студ. організації

МОУП Доц. Венгер О.М.,
МОУП Проф. Воронкова В.Г.
Доц. Сергієнко Т.І.
МОУП Доц. Ажажа М.А.
МОУП Доц. Мороз О.С.
Куратори груп ПЕОП

Макушинська Г.П.,доц.,
Макушинська Г.П.,доц.,

Голова Ради гуртожитків
Нач.ОВВ Марті І.В., в.о.гол.
лікаря КЗ «Міський Центр
здоров’я» Шпонько Ю.П.

245. Складання плану заходів щодо підготовки
урочистостей до випуску магістрів. Підготовка
та проведення урочистостей з нагоди випуску
студентів.
246. Координація роботи з надання іменних
стипендій студентам ЗДІА (збір документів
студентів, підготовка документів для
ректорату, Вченої ради; збір документів та
написання листів до Міністерства освіти і
науки, молоді та України,облдержадміністрації,
обласної Ради міськвиконкому).
247. Різдвяно-новорічні свята «Від Різдва до
Водохреща» (Різдвяні колядки, конкурси, пісні)
248. Книжкові виставки:
- «Звичаї нашого народу»;
- до Дня Соборності України;
- до Дня подвигу Героїв Крут
249. Обговорення серед студентів старших курсів
«Як сформувати інноваційне мислення?»
250. Обговорення «Волонтерський рух в Україні»
251. Проведення семінару–тренінгу: «Протидія торгівлі
людьми»
252. Урочиста церемонія поздоровлення
випускників-магістрів ЗДІА 2019 р.
253. Новорічний турнір з бадмінтону серед
викладачів
254. Підготовка грамот кращим студентам ФЕМ за
номінаціями.
255. Підготувати і провести святкові вечори.
Різдво.Масляна, та ін
256. Екскурсії до: - м. Дніпро
- м. Львів.
257. - про виконання профспілкового бюджету
ППО за 2017 рік;
- Про затвердження кошторису ППО на 2018
рік;
- Про затвердження плану роботи ППО на
2018 рік;
- Про організаційне залучення та динаміку
членства в ППО (з результатами статистичної
звітності);
- Про підготовку та організацію конкурсу
краси «Містер та Міс ЗДІА».
258. Участь у VIII Міжнародному мовнолітературному учнівської та студентської
молоді ім.. Т.Г. Шевченка
259. Святкування Дня студента
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Січень
2019 р.

ОВВ

Січень
2019 р.

ОВВ

Січень
2019 р.
Січень
2019 р.

Рада жінок

Січень
2019 р.
Січень
2019 р.
Січень
2018 р.
Січень
2019 р.
Січень
2019 р.
Січень
2019 р.
Січень
2019 р.
Січень
2019 р.
Січень
2019 р.

Директор бібліотеки Семенюк
Т.К.
МОУП Доц. Ажажа М.А.
МОУП Доц. Капітаненко Н.П.
ОВВ, Зап. жіноча організація
«Центр громадсько-соціальних
ініціатив»
Декани, заст. декана з ОВР,
зав. кафедри
Директор спортклубу,
Кафедра ФВС
Заст. декана з ОВР ФЕМ,
завідувачі випускових кафедр
Куратори, деканат, Ст.сенат
ФЕЕІТ
Голова Студ. самовр.
ППОСАД
Ісупова Д.В.
Ісупова Д.В.
Суркова Н.М.
Суркова Н.М.
Суркова Н.М.

Січень
2019 р.

Каф. ВВ, УСФН

Січень
2019 р.

ФБЦІ, ВВ

260. Обласна спартакіада серед викладачів та
співробітників ВНЗІІІ-ІV рівня акредитації
261. Проведення Дня відкритих дверей на
факультетах
262. Бесіди в студентських групах , присвячені Дню
пам’яті жертв Голодомору та політичних
репресій 1932-1933 рр.
263. Формування графіків чергування викладачів у
гуртожитках
264. Зустріч з представниками підприємств різних
форм власності
265. Бесіда «Зворотний бік секс революції. СНІД –
реальність нашого часу»
266. Бесіда на тему: «Проблеми і напрямки
формування державницько-патріотичної
свідомості студента»
267. Кураторські години на тему: «Формування
здорового способу життя»
268. Бесіда «Зворотний бік секс революції. СНІД –
реальність нашого часу»
269. Зустрічі з ліквідаторами Чорнобильської
катастрофи, ветеранами-афганцями.
270. Організувати відвідування бібліотеки, книжної
виставки:- «Чиста земля – чистий хліб».
- «Україна енергетична» (До дня енергетика
України)
271. Диспут серед студентів 3-4 курсів
«Креативність, творчість, інноваційність»
272. Опитування «Реформа місцевого
самоврядування: оцінка молоді»
273. Обговорення «Творчі аспекти роботи
менеджера»
274. Відкрите обговорення: «Філософія міжкультурної комунікації»
275. Проведення Дня пам’яті Героїв Майдану
276. Книжкові виставки:
- «О слово рідне, що без тебе я?» (до
міжнародного дня рідної мови);
- «Люди та долі Афганської війни»
277. Книжкові виставки на допомогу дипломного
проектування майбутніх спеціалістів
278. Проведення «Філософських читань» і
підготовка стенду «День Соборності України».
279. Проведення засідання «ФфК ЗДІА» «Князь
Володимир та хрещення Русі в мітологічному
аспекті
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Січень –
лютий
2019 р.
СіченьБерезень
2019 р.
Січеньлютий
2019 р.
01.лютого
2019 р.
Лютий
2019 р.
Лютий
2019 р.
Лютий
2019 р.

Зав. кафедри ФВС, директор
спортклубу
Декан, заст. декана, завідувачі
кафедр
ОВВ, заст. дек. з НВР,
куратори груп
ОВВ
Зав. кафедрою ФБСС
Куратори груп МО
Куратори груп ФЕМ,
Куратори 1-4 курсів ЕІТ

Лютий
2018 р.
Лютий
2019 р.

Квратори ФЕМ

Лютий
2019 р
Лютий
2019 р

Ст.сенат, деканат ФЕЕІТ

Лютий
2019 р

МОУП Доц. Крайнік О.М.

Лютий
2019 р
Лютий
2019 р.
Лютий
2019 р.
Лютий
2019 р.
Лютий
2019 р.

МОУП Доц. Бабич О.Б.

Лютийтравень
2019 р.
Лютий
2019 р.
Лютий
2019 р.

Куратори груп металургії

Кафедри, Куратори ФЕЕІТ

МОУП Доц.Ажажа М.А.
Каф. МОУП, проф. Воронкова
В.Г.
Куратори ВВ
Директор бібліотеки Семенюк
Т.К.
Директор бібліотеки Семенюк
Т.К.
Макушинська Г.П.,доц.,
Макушинська Г.П.,доц.,

280. Міні-тренінг «Методи самоорганізації
менеджера» для студентів-менеджерів старших
курсів
281. Зустрічі з випускниками шкіл, майбутніми
абітурієнтами
282. Загальні збори Студ. самоврядування
283. Організація свята до Дня закоханих. Акція
«Автобус кохання» День св. Валентина.
Конкурси, стіннівки
284. Участь в обласному конкурсі «Господиня свого
краю»
285. Проведення Днів пам’яті героїв Майдану
286. Загально-академічна акція:
«День без паління»
287. Караоке - турнір
288. Свято масляної у гуртожитку
289. Лекції лікарів народного університету медичних та
гігієнічних знань «За здоровий спосіб життя» для
студентів 1-го курсу :
- Як уникнути захворювання туберкульозу. До
Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом;
- «Вплив ранніх стосунків на організм дівчинки.
Аборт та його наслідки». (для студентів
гуртожитку);
290. Участь в обласному конкурсі патріотичного
спрямування для студентської молоді: «Я –
українка!» з метою збереження, відродження та
популяризації української культури у формуванні
світогляду молоді, набуття цілісного сприяння
образу жіночої краси.
291. Брейн –ринг до Міжнародного дня рідної мови
292. Диспут серед студентів 3-4 курсів «Хто такі
українці і чого вони хочуть»
293. Особливості професійної підготовки шахістів.
294. Конкурс поетичних перекладів Всесвітнього
дня поезії
295. Організація та проведення конкурсу краси
«Містер та Міс ЗДІА»
296. Обласна спартакіада серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV
рівня акредитації
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Лютийберезень
2019 р.
Лютийтравень
2019 р.
Лютийберезень
2019 р.
14 лютого
2019 р.

МОУП Доц. Крайнік О.М..

Лютий
2019 р.
Лютий
2019 р.
Лютий
2019 р.
Лютий
2019 р.
Лютий
2019 р.
Лютий
2019 р.

ОВВ, голова Ради жінок

Лютийберезень
2019 р.

ОВВ, Студ. самоврядування

Лютий
2019 р.
Лютий
2019 р.
Лютий
2019 р.
лютийберезень
2019 р.
лютий –
квітень
2019 р.
Лютий –
травень
2019 р.

Каф.УСФН
Чернова І.В., Пєтухова О.В.
Куратори груп ОМТ

Відповідальні за
профорієнтаційну роботу
кафедр ФЕМ, ЕІТ
Голова Студ. самовр.
Чепельова В.Є., Сенат
факультетів
Голова Студ. самовр.,
профком студ., аспір. та докт.

Голова Студ. самовряд.
Чепельова В.Є.
Заст. голови Студ. самовряд.
Даниленко А.С.
Президент сенату ФБЦІ
Президент Сенату ФЕЕІТ,
голова Ради гуртожитків
Нач.ОВВ Марті І.В., в.о.гол.
лікаря КЗ «Міський Центр
здоров’я» Шпонько Ю.П.

Кафедра ФВС, клуб здорового
способу життя
ІМЛК Мантуло Н.Б.,зав.каф.
Клименко Л.В.,доцент
ППОСАД
Суркова Н.М.
Зав. кафедри ФВС, директор
спортклубу

297. Підготовка студентів денного відділення для
участі в міжнародних, республіканських,
регіональних, міжвузівських наукових
студентських конференціях.
298. Проведення філософських пам’ятних читань до
86-річчя Голодомору
299. Провести конкурс на кращий студентський
реферат з курсів «Політологія», «Філософія»,
«Психологія».
300. Бесіди в студентських групах щодо категорії
людей з обмеженими фізичними можливостями
301. Лекції лікарів Червоного Хреста Дніпровського
району: «Туберкульоз – загроза світу»
302. Книжкові виставки:
- до Дня 8 березня «Жінка – берегиня
суспільства»;
- «Шевченко Т.Г. (1814 - 1861) – поет,
художник, мислитель»;
- до Міжнародного дня театру «Театр і ми в
ньому»;
- до Всесвітнього дня поезії «Поетична
Україна»
303. Деловое общение. «Навстречу друг другу»
304. Книжкова виставка «Освіта без кордонів»
до Дня Європи
305. Проведення зборів старост кімнат та квартир
гуртожитку
306. Збори кураторів 1-4 курсу денної та заочної
форм навчання. Проведення семінарів з
кураторами 1 курсів денної та заочної форм
навчання на тему «Адаптація студентівпершокурсників до навчання у ЗДІА», «Форми
роботи та основні завдання куратора»
307. Проведення ділових ігор з метою ознайомлення
студентів з історією, традиціями українського
народу
308. Бесіда для студентів 1-го курсу на тему: «Жінка
– берегиня роду»
309. Бесіди в групах «Здоров’я – основа успішного
життя».
310. Звітно-виборча конференція студентського
Сенату факультету
311. Участь у акції проти СНІД у на міському та
місцевому рівні
312. Участь студентів у проведенні заходу
«Ярмарок професій».
313. Студентські обговорення «Як стати лідером?»
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Лютий –
травень
2019 р.

Макушинська Г.П.,доц.,
Товарниченко В.О., доц.,
Нікітенко В.О.

Лютий –
червень
2019 р.
Лютий –
червень
2019 р.
ЛютийКвітень
2019 р.
Березень
2018 р.
Березень
2019 р.

Макушинська Г.П.,доц.,

Березень
2019 р.
Березень
2019 р.
Березень
2019 р.
Березень
2019 р.

Директор бібліотеки
Семенюк Т.К.
Директор бібліотеки
Семенюк Т.К.
ОВВ

Березень
2019 р.

Куратори ФЕМ

Макушинська Г.П.,доц.,
ОВВ, куратори груп
ОВВ, куратори груп
Директор бібліотеки
Семенюк Т.К.

ОВВ

Березень Квратори ФЕМ
2019 р.
Березень Куратори груп
2018 р.
Березень Ст.сенат, деканат ФЕЕІТ
2019 р.
Березень Зас. з ВР ФЕЕІТ
2019 р.
Березень Деканат ФЕЕІТ
2019 р.
Березень МОУП Доц. Фурсін О.О.
2019 р.

314. Опитування «Роль молоді у становленні
громадянського суспільства в Україні:
соціологічний аспект»
315. Майстер-клас з соціального проектування
«Соціальний старт-ап». Обговорення за темою
«Роль жінки в сучасному суспільстві»
316. Бесіда за темою: «Формування родинносімейної свідомості»
317. Лекція: «Основні напрямки європейської
інтеграції українського суспільства»
318. Робота Студентського наукового товариства:
- Тиждень науки у ЗДІА (з нагоди дня
народження А. Ейнштейна);
- Круглий стіл «Соціоніка: чи можна вважати її
наукою?»
319. Святкування Міжнародного дня жінок і миру
320. Лекції лікарів народного університету медичних та
гігієнічних знань «За здоровий спосіб життя» для
студентів 1-го курсу :
- «Наркоманія – небезпека для здоров’я та життя»;
- «Профілактика харчових отруєнь.
Профілактика отруєнь грибами»;
321. Заходи до святкування Міжнародного дня прав
жінок і миру
322. Музично-літературне свято «Тернистими
шляхами Кобзаря
323. «Шевченківські читання»
324. Відвідування виставок, музеїв
325. Бесіди для студентів 1-го курсу «Жінка –
берегіня роду»
326. Аеробіка та її вплив на здоровий спосіб життя.
327. Проведення «Пам’ятних читань» до
Міжнародного дня рідної мови та Всесвітнього
дня соціальної справедливості
328. Проведення засідання «ФфК ЗДІА»: «STEMосвіта як фактор розвитку SMARTсуспільства»
329. Спартакіада серед збірних команд факультетів
330. Традиційний турнір «Весняний бал аеробіки»
331. Розробка та затвердження методичних
рекомендацій «Адаптація студентів пільгових
категорій до навчання у ЗДІА»
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Березень МОУП Доц. Капітаненко Н.П.
2019 р.
Березень МОУП Доц. Ажажа М.А.
2019 р
Березень
2019 р.
Березень
2019 р.
Березень
2019 р.

Куратори груп ПЕОП

Березень
2019 р.
Березень
2019 р.

Студентське самоврядування

Березень
2019 р.
Березень
2019 р.

Заст. деканів з НВР, студ.
організації, Рада жінок
Каф. УСФН
Чернова І.В.,Гєладзе С.В.

Березень
2019 р.
Березень
2019 р.
Березень
2019 р.
Березень
2019 р.
Березень
2019 р.

Заст. декана, Квратори

Березень
2019 р.

Макушинська Г.П.,доц.

БерезеньКвітень
2019 р.
Березень
- Квітень
2019
Березень
2019 р.

Кафедра ФВС, спортивний
клуб

Куратори груп ПЕОП
Голова СНТ Батичко О.С.

Нач.ОВВ Марті І.В., в.о.гол.
лікаря КЗ «Міський Центр
здоров’я» Шпонько Ю.П.

Куратори ФБСС
Куратори ФБСС
Кафедра ФВС, клуб здорового
способу життя
Макушинська Г.П.,доц.

Кафедра ФВС, спортивний
клуб
ОВВ

332. Загальні збори Студентського самоврядування на
факультетах. Вибори Президентів факультетів.
333. Вибори Голови Студентського самоврядування
академії
334. Проведення семінарів-тренінгів: «Насильство в
сім’ї»
335. «День відкритих дверей»
336. «День сміху»
337. Звітно-виборчі збори органів Студентського
самоврядування
338. Всеукраїнська благодійна акція
«Серце до серця»
339. Суботники з нагоди Дня довкілля
340. Обласний форум «Молодіжний лідер»
341. Чотириденний весняний фестиваль «Spring fest»
342. Книжкові виставки:
- «Мрії людства» до Всесвітнього дня авіації,
космонавтики та першого польоту людини в
космос;
- «Ти на Землі людина...» (до всесвітньго дня
Землі);
- до Дня здоров’я «Здоровий спосіб життя»;
- до Всесвітнього дня Землі «Земля – планета
життя»;
- «Чорнобиль – зона біди»;
- до Всесвітнього дня охорони праці;
- до Всесвітнього дня книги і авторського права
«Нам книга мудрість донесе»
343. Участь у акції «Зробимо Україну чистою! –
2019»
344. Обговорення «Студентське самоврядування:
проблеми та перспективи»
345. Прибирання прилежної території до академії та
гуртожитку
346. Обговорення «Екологічне мислення – умова
збереження життя»
347. Участь студентів факультету у соціальній
програмі від ВАТ «Запоріжсталь» «Ми – це
місто»
348. Проведення «Дня здоров’я»
349. Лекція-бесіда «Профілактика алкоголізму», «За
здоровий спосіб життя»
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Березеньквітень
2019 р.
Квітень
2019 р.
Березеньтравень
2019 р.
Квітень
2019 р.
1 квітня
2019 р.
Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.

Презид. Студ. сенатів
факультетів, ОВВ
Презид. Студ. сенатів
факультетів, ОВВ
ОВВ, Зап. жіноча організ.
«Центр громадсько-соц.
Ініціатив»
Голова Студ. самовряд.
Чепельова В.Є., президенти
сенатів
Президенти сенатів
Голова Студ. самоврядування
Чепельова В.Є.
Голова благодійного комітету
Мельничук О.О.
Голова Студ. самовряд.
Чепельова В.Є.
Голова Студ. самоврядування
Президенти сенатів,
Голова Студ. самовряд.
Директор бібліотеки
Семенюк Т.К.

Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.
квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.

Куратори груп ЕП

Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.

Куратори груп металургії

Заступник декана з ОВР,
куратори, сенат
Сенат ф-ту, заст.. декана з ОВР
Викладачі кафедр ФЕМ, ЕІТ
Куратори груп металургії,
куратори, викладачі

Куратори груп металургії

350. Підготовка і проведення науково-технічної
конференції ЗДІА.
351. Опитування за темою «Патріотизм
студентської молоді»
352. Круглий стіл «Чинники формуван-ня і прояви
патріотизму в сучасно-му суспільстві».
353. Зустрічі з роботодавцями для студентів
старших курсів «Очі в очі з роботодавцем»
354. Відкрите обговорення «Діалог і толерантність у
студентській групі»
355. Бесіди в групах «Способи релаксації та
боротьби зі стресом»
356. Залучення студентів кафедри МОУП до участі
у щорічній науково-технічній конференції
студентів, магістрантів, аспірантів; підготовка
та проведення конференції
357. Захід на базі гуртожитку під назвою «Побут
людини визначає її свідомість»
358. Бесіди в групах за темою: «Особистість –
основа суспільства»
359. Бесіда за темою: «Любов до рідної землі –
невід’ємна складова майбутньої еліти держави»
360. Формування свідомості та культури майбутніх
інженерних кадрів. Проведення заходів,
присвячених Всесвітньому дню охорони праці
361. Екскурсії для школярів та студентами коледжів
для знайомства з кафедрою водопостачання та
водовідведення
362. Проведення засідання «ФфК ЗДІА»: «Щастя як
мета суспільного розвитку».
363. Майстер-клас «Яким бути спеціалісту
інформаційного суспльства?»
364. Обговорення «Соціальні інститути сім’ї та
шлюбу: традиції та сучасні трансформації»
365. Всеукраїнська благодійна акція
«Серце до серця»
366. Лекція лікарів Червоного Хреста
Дніпровського району: «Про донорство крові
та її компонентів»
367. Кураторська година за участі волонтерів
громадських організацій міста
368. Майстер-клас з виготовлення червоних маків
до Дня Перемоги
369. Відвідування дитячого будинку-інтернату для
хлопчиків на Великому Лузі
370. Участь у Весняному балі аеробіки
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Квітень
2019 р

Завідувачі кафедр,
Студентське наукове
товариство
Квітень МОУП Доц. Крайнік О.М.
2019 р
Квітень МОУП Доц. Бабич О.Б.
2019 р.
Квітень МОУП Доц. Ажажа М.А.
2019 р.
Квітень МОУП Проф. Воронкова В.Г.
2019 р. .
Квітень МОУП Доц. Фурсін О.О.
2019 р.
Квітень Проф. Воронкова В.Г.,
2019 р. викладачі кафедри МОУП
Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.

Куратори груп ПЕОП

Квітень
2019 р.

Кафедра ВВ

Квітень
2019 р.
Квітеньтравень
2019 р.
Квітеньтравень
2019 р.
Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.

Макушинська Г.П.,доц.,

Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.

Куратор 1 курсу ПЗАС

Куратори груп ПЕОП
Куратори груп ПЕОП
Зав. кафедри Кожемякін Г.Б.
Викладачі кафедри ПЕОП

МОУП Доц. Ажажа М.А.
Квратори ФЕМ
Голова Студ. самовр., ОВВ
ОВВ, заст. дек. з НВР

Заст. декана з НВР, сенат
ФБЦІ
Заступник декана з НВР,
сенат ФБЦІ
Викладачі кафедри фізичного
виховання, ФБЦІ

371. Міст дружби між іноземними та українськими
студентами

Квітень
2019 р.

372. Організація інтелектуальної гри «Що, ДЕ,
Коли?» для студентів всіх факультетів,
викладачів та студентів коледжем.
373. Проведення практичних занять з першої
допомоги лікарями Червоного Хреста. (1 курс).
374. Провести бесіди та відвідати книжкові
тематичні виставки у бібліотеці до дня
української писемності та мови.
375. Лекції лікарів народного університету медичних та
гігієнічних знань «За здоровий спосіб життя» для
студентів 1-го курсу :
- «Донорство. Здати кров - врятувати життя»;
- Що ти знаєш про вірусні гепатити»;
376. Засідання ПК ППО Про підсумки проведення
конкурсу краси «Містер та Міс ЗДІА»;
Про підсумки навчання профспілкових кадрів
та активу в 2017/2018 н.р.
377. Складання плану та участь та проведення
екологічних акцій «За чисте довкілля»

Квітень
2019 р

378. Складання плану та проведення заходів з
підготовки та відзначення Перемоги над
нацизмом у Європі та 74-річниці завершення
Другої світової війни
379. Проведення екологічних акцій до Дня довкілля

Квітень
2019 р
Квітень
2019 р

Куратори, деканат ФЕЕІТ

Квітень
2019 р.

Нач.ОВВ Марті І.В., в.о.гол.
лікаря КЗ «Міський Центр
здоров’я» Шпонько Ю.П.

Квітень
2019 р.

ППОСАД Суркова Н.М.

Кафедри, куратори ФЕЕІТ

Суркова Н.М.
Квітеньтравень
2019 р.
Квітеньтравень
2019 р.

ОВВ

Квітень
2019 р.

ОВВ, заст. дек. з НВР,
куратори груп, студ.
самоврядування.
ОВВ, заст. дек. з НВР,
куратори груп, студ.
самоврядування.

380. Проведення щорічної всеукраїнської акції з
благоустрою «За чисте довкілля» з метою
забезпечення належних санітарно-гігієнічних і
естетичних вимог до утримання територій
академії
381. Проведення міської молодіжної акції з нагоди
Дня довкілля:
- у Центральному парку культури та
відпочинку «Дубовий гай»;
- на дитячій залізниці.
382. Виставка робіт жінок академії: «Таланти твої
академія»
383. Участь в обласному конкурсі патріотичного
спрямування «Спадщина»
384. Звітна конференція діяльності СНТ за 20182019 н.р.

Квітеньтравень
2018 р.

385. Відвідування Запорізького академічного
обласного українського музично-драматичного
театру ім. В.Г. Магара

Квітень
2019 р.
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ІМЛК Мантуло Н.Б.,зав.каф.
Муц Л.Ф.,доцент ЖовнірВасиленко К.В викл.
Ст.сенат, деканат ФЕЕІТ

ОВВ

Квітень
2019 р.

ОВВ, студ. самоврядування

Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.
Квітень
2019 р.

ОВВ, Рада жінок
ОВВ, Студ. самовряд,
профком студ., аспір, докт.
Голова СНТ, заст. голови
СНТ, секретар СНТ, голова
інф. сектора СНТ
Рада жінок

386. Складання плану, підготовка та проведення
заходів до Дня матері та міжнародного дня
сім’ї
387. Урочисті заходи до Дня Перемоги

Травень
2019р.

ОВВ

9 травня
2019 р.

388. Кураторські години: « Запобігання
хабарництву та проявів корупції у вузівському
середовищі»
389. Бесіди зі студентами до Дня Перемоги та Дня
матері
390. Проведення днів присвячених здоровому
способу життя (похід вихідного дня)
391. Бесіди зі студентами до Дня Перемоги та Дня
матері
392. Urban fest

Травень
2019 р.

Голова комітету нац.патріотичного виховання
Батичко О.С.
ОВВ, куратори груп

393. Фестиваль сім’ї у парку «Дубовий гай»
394. Акція до Міжнародного дня боротьби з палінням
395. «Польова кухня»
396. Підготовка та проведення заходів, присвячених
74-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній
війні
397. Участь у заходах, присвячених Дню Перемоги
398. Участь у загальнодержавному суботнику
399. Участь в екологічних акціях до Дня довкілля.
400. Бесіди в групах «Вища освіта та життєві
перспективи»
401. Бесіди зі студентами до Дня Перемоги та Дня
матері
402. Книжкові виставки:
- до Дня Матери;
- до Всесвітнього дня
міжнародного свято народної традиції
вишитого українського одягу;
- до Дня Перемоги «Знов білим цвітом
вкрилися сади і знов приходить свято
Перемоги»;
- до Дня слов’янської писемності та культури
«Слов’янська письменність і культура»;
- «Конституція України – основний закон
держави»;
- до Всесвітнього дня культурного різноманіття
в ім’я діалогу та розвитку;
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Травень
2019 р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.

Заступник декана з НВР ФБЦІ

Травень
2019 р.
Травень
2019 р.

Президент Сенату ФМ

Травень
2019 р.
Травень
2019р.
Травень
2019р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.

Сенат ФЕМ

Сенат ФБЦІ
Куратори груп ЕП
Голова Студ. самовряд.
Президенти сенатів Голова
Студ. самовряд.
Голова благодійного комітету
Мельничук О.О.

Заст. декана з ОВР,
КвраториФЕМ

Викладачі кафедр ФЕМ,
деканат ФЕМ, сенат ФЕМ
Куратори академічних груп
ФЕМ
Куратори груп ФЕМ
Куратори груп
Директор бібліотеки
Семенюк Т.К.

- до Міжнародного родини (сім’ї).
Відзначається за рішенням Генеральної
Асамблеї ООН (A/RES/47/237 від 20 вересня
1993 р.) щорічно;
- до Всесвітнього дня культурного різноманіття
в ім’я діалогу та розвитку;
- «Всесвітній день без тютюну»;
- «Європейський вектор розвитку і стратегія
для України»
403. Підведення підсумків 2 семестру.
Бесіда «Навчання влітку. Професійний дебют»
404. Лекції лікарів народного університету медичних та
гігієнічних знань «За здоровий спосіб життя» для
студентів 1-го курсу :
- «Профілактика укусів отруйних змій та кліщів».
Трансмісивні захворювання.
- Підсумкове заняття
405. Заходи, присвячені Дню матері
406. Флешмоб «Прийди у вишиванці»
407. Навчання основним елементам волейболу.
Майстер-клас.
408. Конкурс стіннівок й презентацій,есе
іноземними мовами до дня Европи
409. Відкрите обговорення «Патріотичні традиції
українського суспільства»
410. Обговорення до Дня Європи «Україна-ЄС: нові
реалії та перспективи»
411. Доведення інформації щодо запобігання
хабарництву та проявів корупції у ВНЗ
412. Екологічна акціях до Дня довкілля
413. Організація суботника на прилеглій території
ЗДІА
414. «День Матері»
415. Відзначення Дня пам’яті та примирення і 73 –ї
річниці перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні
416. Святкова зустріч ветеранів академії до Дня
Перемоги
417. Участь у VIII Міжнародному мовнолітературному учнівської та студентської
молоді ім.. Т.Г. Шевченка
418. Участь у спеціалізованій виставці
«Освіта і кар’єра 2018»
419. Зустріч студентів з ветеранами академії
420. Проведення засідання «ФфК ЗДІА» :
«Мандрівництво:світоглядні аспекти»
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Травень
2019 р.

Всі викладачі ПЗАС

Травень
2019 р.

Нач.ОВВ Марті І.В., в.о.гол.
лікаря КЗ «Міський Центр
здоров’я» Шпонько Ю.П.

Травень
2019 р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.

Голова Ради жінок
Семенюк Т,К,
ЦНПВДРМ

Травень
2019 р.
Травень
2019 р.

ВВ, рада ветеранів

Травень
2019 р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.

Зав.каф ВВ

Кафедра ФВС, клуб здорового
способу життя
ІМЛК Мантуло Н.Б., зав.каф.
МОУП Доц.Фурсін О.О.
МОУП Доц.Капітаненко Н.П.
МОУП Проф. Воронкова В.Г.,
Куратори груп
Доц.Ажажа М.А.
Куратори груп МОУП
МОУП Доц. Крайнік О.М.
ФБЦІ, Жіноча рада
Куратори ВВ, ФБЦІ

Каф. ВВ, УСФН

ВВ Зав. каф., Рада ветеранів
Макушинська Г.П.,доц.,

421. Проведення лекцій, підготовка студентських
рефератів та підготовка стенду до Всесвітнього
дня вишиванки
422. Сімейне спортивне свято викладачів та
співробітників ЗДІА
423. Збори Ради жінок на тему: «Ми вдячні нашим
матерям…»
424. Виставка робіт майстрів народної творчості
викладачів та співробітників академії «Україна
моя неозора»
425. Стажування у постійних комісіях Запорізької
міської ради лідерів Студентського
самоврядування, які стали учасниками проекту
«Студенти для органів місцевого
самоврядування»
426. Організаційні заходи щодо підготовки
студентами кімнат, квартир до літнього періоду
427. Книжкові виставки:
- «Так починалась війна»;
- День Скорботи і вшанування пам’яті жертв
війни в Україні. Початок Великої Вітчизняної
війни Відзначається в Україні згідно з Указом
Президента України (№ 1245/2000 від 17
листопада 2000 р.) щорічно;
- до Всесвітнього дня охорони навколишнього
середовища;
- до Міжнародного дня боротьби з наркотиками
та їх незаконним розповсюдженням
428. Участь у зустрічі з міським головою,
з нагоди Дня молоді
429. Участь у регіональному етапі Міжнародної
програми «Студентська республіка»
430. Випускний вечір з нагоди урочистого вручення
дипломів і грамот випускникам 2019 р.
431. Підготовка звіту з організаційно-виховної
роботи у ЗДІА у 2018-2019 році.
432. Координація роботи з надання іменних
стипендій студентам ЗДІА (збір документів
студентів, підготовка документів для
ректорату, Вченої ради; збір документів та
написання листів до Міністерства освіти і
науки, молоді та України,облдержадміністрації,
обласної Ради міськвиконкому).
433. Урочиста церемонія поздоровлення
випускників кафедр
434. Формування екологічної свідомості майбутніх
інженерних кадрів. Проведення заходів,
присвячених Всесвітньому дню охорони
навколишнього середовища
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Травень
2019 р.

Макушинська Г.П.,доц.,

Травеньчервень
2019 р.
Травень
2019 р.
Травень
2019 р.

Кафедра ФВС, спортивний
клуб

Травень
2019 р.

Голова Студ. самовряд.

Травень,
червень
2019 р.
Червень
2019 р.

Зав. гуртожит. Лисенко О.І.,
Рада гуртожитків

Червень
2019 р.
Червень
2019 р.
Липень
2019 р.
Червень
2019 р.
Червень
2019 р.

Голова Студ самоврядування

Червень
2019 р.
Червень
2019 р.

Зав. кафедрами

Голова Ради жінок
Семенюк Т.К.
Голова Ради жінок
Семенюк Т.К., Бочарь В.М.

Директор бібліотеки
Семенюк Т. К.

Голова Студ. самоврядування.
Ректорат, декани, ОВВ. СЦМ
ОВВ
ОВВ

Зав. кафедри Кожемякін Г.Б.
Викладачі кафедри ПЕОП

435. Підготовка наказів про виселення студентів з
гуртожитку
436. Складання плану організаційно-виховної
роботи за напрямками та календарного плану
організаційно-виховних заходів ЗДІА на 20192020 навчальний рік.
437. Підготовка наказу про закріплення місць у
студентських гуртожитках у 2019-2020
навчальному році
438. Складання графіку проведення урочистостей з
нагоди посвяти першокурсників у студенти.
Урочисте проведення Дня знань.
439. Організація поселення у гуртожиток

Червень
2019 р.
Червеньсерпень
2019 р.

ОВВ

Серпень,
вересень
2019р.
Серпень
2019 р.

ОВВ

Серпень
2019 р.

440. Книжкова виставка:
- 130 років з дня народження Олександра
Петлюри (29.08.1888-1951), військового діяча,
полковника Армії УНР;
- «Моя країна» до дня незалежності;
- 100 років з дня народження Олени
Яблонської (28.08.1918-2009) - художниці,
графіка
441. Фотовиставка «Миттєвості моди!»- до 135
річчя від дня народження французького
модельєра Коко Шанель (1883-1971)
442. Урочиста церемонія посвячення у студенти та
вручення студентських квитків
443. Складання щомісячних планів та звітів з
організаційно-виховної роботи ЗДІА
444. Надання до управління праці та соціального
захисту Дніпровського району списків
студентів, яким призначено соціальну
стипендію та заявки щодо потреби у коштах
445. Деканські години. Кураторські години

Серпень
2019 р.

Зав. гуртожитком
Лисенко О.І., заст. коменданта з ВР, Рада гуртож.
Директор бібліотеки
Семенюк Т. К.

Серпень
2019 р.

Директор бібліотеки
Семенюк Т. К.

Вересень
2019 р.
щомісяця

Ректорат, декани, ОВВ, СЦМ

щомісяця

ОВВ

446. Засідання робочої групи Ради з навчальновиховної роботи
447. Проведення сумісних засідань органів
Студентського самоврядування (студентського
Сенату, Ради гуртожитків, студентська дружина
«Барс» )
448. Зустріч-попередження про запобігання проявам
корупції
449. Обговорення зі студентами питань здорового
способу життя у рамках підготовки до
спортивного Свята, присвяченого Дню
фізичної культури і спорту в Україні
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двічі на
місяць
двічі на
місяць
двічі на
місяць
наприкін
ці
учбових
семестрів
ІІІ
квартал
2019 р.

ОВВ

ОВВ

ОВВ

ОВВ, декани, куратори
ОВВ
ОВВ, Студентське
самоврядування
Куратори академічних груп 14 курсів АУТП
Куратори груп ЕП

450. Засідання профспілкового комітету
451. Підготовка та оформлення документів щодо
призначення соціальних стипендій студентам
пільгових категорій ЗДІА
452. Соціально-психологічна робота зі студентами
453. Проведення заходів на виконання Закону
України «Про заборону та вживання
алкогольних напоїв, тютюнових виробів у
навчальних закладах».
454. Реалізація «Програми національнопатріотичного виховання у ЗДІА на 2016-2020
роки»
455. Реалізація просвітницько-оздоровчої програми
«Здоров’я молоді- здоров’я нації»
456. Відповіді на листи контрольної звітності
Міністерства освіти і науки, молоді і спорту
України, районних, міських, обласних
державних адміністрацій, установ, громадських
організацій про проведені заходи з виховної
роботи у ЗДІА
457. Координація діяльності органів Студентського
самоврядування
458. Реалізація Освітньо-інформаційної Програми
«Сильна родина-міцна країна» ЗДІА (за
напрямом сімейне виховання та виховання
гендерної рівності на 2017-2022р.р.
459. Реалізація «Програми підвищення рівня
правової освіти студентів у ЗДІА на 2016-2020
роки»
460. Проведення школи студентського активу
461. Організаційне та методичне забезпечення
проведення кураторських та деканських годин
з залученням до співпраці громадських
організацій (Обласний центр «Здоров я»;
Запорізький центр із профілактики боротьби зі
СНІДом; Запорізький обласний
наркодиспансер; «Червоний хрест»
Дніпровського району, Запорізкий центр
соціальних громадських ініціатив, Благодійний
фонд «Сподівання»; відділ легалізації
об’єднань громадян, правової роботи та
правової освіти Запорізького міського
управління юстиції; Запорізьке міське
управління юстиції; кримінальна міліція у
справах дітей Дніпровського РВ ЗМУ ГУМВС
України в Запорізькій області
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1 раз на 2
місяці
Протягом
року

ППОСАД Суркова Н.М.

Протягом
року
Протягом
року

ОВВ

Протягом
року

ОВВ

Протягом
року
Протягом
року

ОВВ

Протягом
року
Протягом
року

ОВВ

Протягом
року

ОВВ

Протягом
року
Протягом
року

ОВВ

ОВВ

ОВВ

ОВВ

ОВВ

ОВВ

462. Підготовка наказу про закріплення місць у
студентських
гуртожитках
у 2018-2019
навчальному році за студентами медичного
університету
463. Сприяння залученню обдарованої студентської
молоді академії до участі у обласних,
регіональних, міжнародних конкурсах
464. Співпраця з громадськими організаціями та
структурними підрозділами ЗДІА (каф.УСФН;
бібліотека; каф.менеджменту організацій;
Філософський клуб; каф.філософії; Політичний
клуб; Рада ветеранів; Рада жінок; служба
охорони ЗДІА
465. Співпраця з органами студентського
самоврядування, адміністрацією ЗДІА Участь у
семінарах від ЗООП ПОНУ від АПОС
466. Формування заявок на профспілкові квитки та
облікові квитки
467. Організація роботи інформаційного
профспілкового стенду.
468. Надання інформанійно-методичних та
юридичних консультацій з питань:
- статутної діяльності, функціонування
організаційних ланок та виборних органів;
- нормативно-правових, соціальноекономічиих відносин;
- фінансово-господарської діяльності,
бухгалтерського обліку;
469. Екскурсії на підприємства та ЗВО для студентів
ЗДІА
470. Битва університетів
471. Книжкові виставки
- «ЗДІА: історія розвитку та сучасність» до
відзначення 60-річчя ЗДІА
- «Історія ЗДІА в іменах»
472. Цикл тематичних полок:
- «Миттєвості…до дня українського кіно»
- 80 років від дня народження А.М.Роговцево їукр. актриси театру і кіно(16.07.1937)
- 80 років від дня народження
Борислава Брондукова (01.03.1938- 2004)кіноактора, народного артиста України,
-90 років з дня ародження Костянтина
Степанкова (справжне прізвище Волощук)
(03.06.1928-2004), актера театру і кіно,
педагога, народного артиста СРСР
-90 років з дня народження Леоніда Бикова
(12.12.1928-1979), актора театру і кіно,
режисера, сценариста, народного артиста УРСР
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Протягом
року

ОВВ

Протягом
року

ОВВ

Протягом
року

ОВВ

Протягом
року

ППОСАД Суркова Н.М.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

ППОСАД Суркова Н.М.
Голови профбюро факультетів
ПК ППО
Суркова Н.М.
Ісупова Д.В.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Голова Студ. самовряд.

Протягом
року

Директор бібліотеки Семенюк
Т.К.

Президенти сенатів,
голова Студ. самовряд.
Директор бібліотеки Семенюк
Т.К.

473. Навчання студентів наданню невідкладної
медичної допомоги потерпілим у мирний та
воєнний час. Лекція – тренінг спільно з
представниками Загону швидкого реагування
Запорізької ООТЧХ України
474. Волонтерська діяльність – акції «Ліки замість
квітів», «Великодній кошик» і т.п. «Уроки
мужності» від віськовослужбовців
475. Бесіди, тренінги з проблем екологічного стану
Запоріжжя і України у співпраці з
Всеукраїнською екологічною лігою.
476. Організація участі студентів, викладачів та
співробітників у акціях «Ліки замість квітів»,
«Великодній кошик» і т.п.
477. Майстер-класи від народної майстрині Ніни
Гречух з виготовлення патріотичних браслетів,
янголят, червоних маків і т.д.
478. Робота по проекту «Сегодня была война» - збір
матеріалу, написання статей, оформлення
збірки Популяризація проекту «Сегодня была
война» - спілкування з учнівською і
студентською молоддю Запорізької області
479. Співробітництво із Запорізьким об’єднаним
міським військовим комісаріатом. Матеріальна
частина зброї. Співробітництво з військовими
частинами Запоріжжя. Проведення екскурсій
до Музею бойової слави
480. Участь у загальноміських заходах до Дня
Захисників України, Дня Збройних Сил
України, Дня Добровольця, Дня пам’яті та
примирення і т.д.
481. Участь у благодійних акціях
482. Культурно-масові заходи (відвідування
виставок, театрів, концертів симфонічної
музики тощо)
483. Проведенні бесід, кураторських годин щодо
формування правил і стандартів поведінки в
академії
484. Обговорення зі студентами питань трудової
дисципліни і підвищення рівня якості навчання
485. Проведення бізнес-інкубатором ЗДІА спільно з
Регіональним фондом підтримки
підприємництва виїзного семінару (мастеркласу) «Створення садиби зеленого туризму як
об’єкту підприємництва»
486. Бесіди на тему «Етика ділового спілкування»
487. Збори студентів, на яких обговорюватимуться
питання трудової дисципліни і підвищення
рівня якості навчання
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Протягом
року

ЦНПВДРМ

Протягом
року

ЦНПВДРМ

Протягом
року

ЦНПВДРМ

протягом
року

ЦНПВДРМ

протягом
року

ЦНПВДРМ

протягом
року

ЦНПВДРМ

протягом
року на
дек.
годинах

ЦНПВДРМ

протягом
року до
відповідн
их дат
Протягом
року
Протягом
року

Організаційно- виховний
відділ, ЦНПВДРМ

Протягом
року

Куратори груп

Протягом
року

Куратори груп

Куратори груп, заст.. деканів
Куратори груп

Зав. кафедрою ЕП
Коваленко О.В., куратори
груп, викладачі кафедри
Протягом
року
Протягом
року

Куратори академ. груп ФЕМ,
Наукове товариство ФЕМ
Заст. декана з ОВР ФЕМ,
куратори академ. груп

488. Бесіди в групах «Самоорганізація студента в
процесі навчання», «Як студенту організувати
свої заняття».
489. Організація заходів із попередження та
ліквідації академ заборгованостей студентів
490. Відвідування студентів у гуртожитку
491.

492.

493.

494.
495.

496.

497.

498.

499.

500.

501.
502.

503.
504.

Протягом
року.

Куратори академ.груп ФЕМ

Протягом
року
Протягом
року
Бесіди зі студентами стосовно покращення Протягом
успішності навчання та відвідування занять,
року
підготовки до модульного контролю, ліквідація
заборгованостей.
Бесіди в групах «Навички емоційної
Протягом
саморегуляції», «Способи релаксації та
року
боротьби зі стресом».
Участь у підготовці до свят (Новий рік, 8
Протягом
Березня, День вишиванки, День захисника
року
вітчизни )
Моніторинг якості навчання та вживати заходи Протягом
щодо ліквідації студентами заборгованостей
року
Формування культури та гуманістичного
Протягом
світогляду студентів в процесі лекційних та
року
семінарських занять з курсів «Філософія»,
«Політологія», «Психологія», а також під час
консультацій та індивідуальної роботи.
Провести зустрічі студентів з представниками
Протягом
науки, мистецтва, релігійних і суспільних
року
організацій.
У виступах на «ФфК ЗДІА» відображати
Протягом
філософські та політологічні аспекти побудови
року
демократичної правової держави та
громадянського суспільства в Україні.
Вдосконалення філософської культури
Протягом
студентів в процесі проведення «Пам’ятних
року
філософських читань» (виступи на читаннях та
підготовка інформаційних стендів).
Проведення «Пам’ятних читань», присвячених Протягом
видатним подіям в історії України та видатним
року
історичним особистостям.
Проведення «Пам’ятних читань», що до 86-х
Протягом
роковин жертв Голодомору та політичних
року
репресій в Україні.
Формування філософської культури студентів в Протягом
процесі проведення засідань «ФфК ЗДІА».
року
Пізнання студентами своїх психологічних
Протягом
якостей. Проведення психологічного
року
тестування студентів
Випуск стіннівок до знаменних дат
Протягом
року
Збір консервації для військових
Протягом
року

Куратори академ.груп ФЕМ
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Куратори академ. груп,
заступник декана з НР, декан
Куратори груп ФЕМ

Куратори груп ФЕМ
Сенат ФЕМ, центр мистецтв
Порт-Арте
Заст. декана з ОВР зав.
кафедри, викладачі
Макушинська Г.П.,доц.

Макушинська Г.П.,доц.,
Товарниченко В.О.
Макушинська Г.П.,доц.,
Товарниченко В.О., доц.
Макушинська Г.П.,доц.,
Товарниченко В.О., доц.
Макушинська Г.П.,доц.,
Товарниченко В.О., доц.
Макушинська Г.П.,доц.,
Товарниченко В.О., доц.
Макушинська Г.П.,доц.
Макушинська Г.П.,доц.
Каф.УСФН Пєтухова О.В.,
Геладзе С.В.
Деканат, студенти ФБЦІ

505. Організація та проведення на факультеті
спортивних заходів КВЕСТ
506. Проведення «Кіно вечіру» у гуртожитку
507. Зустріч студентів факультету із
співробітниками міжрайонного Товариства
Червоного Хреста на деканській годині
508. Збори студентів, на яких обговорюватимуться
питання трудової дисципліни і підвищення
рівня якості навчання
509. Проведення зі студентами бесід, направлених
на формування активної життєвої позиції
510. Проведення майстер-класів з формування
екологічної відомості майбутніх інженерів
511. Підготовка доповідей на наукові, науковопрактичні конференції
512. Участь студентів факультету у екологічних
акціях на рівні факультету та міста
513. Екскурсія з гідом Козацька Січ
514. Роз’яснювальна та профілактична робота зі
студентами з метою підвищення правової
культури студентської молоді та попередження
правопорушень
515. Бесіди щодо дисципліни та рівня якості
навчання
516. Зустріч із кураторами «Інженер з автоматизації
– виробнича еліта»
517. Зустріч із кураторами «У здоровому тілі –
здоровий дух. Про вплив фізичної культури на
якість житті»
518. Відвідування гуртожитку для ознайомлення з
умовами проживання та побутовими
проблемами студентів.
519. Підготовка та проведення благодійної акції до
дня св. Миколая, для дітей сиріт з притулку.
Збір добровільних внесків для придбання
подарунків дітям-сиротам
520. Тематичні бесіди по проблемам навчання,
організації робочого дня студента, мешкання в
гуртожитку,образу життя, етики і естетики,
культури поведінки.
521. Регулярно проводити трудові години
прибирання та облагороджування території
згідно графіку
522. Організувати і провести зустрічі студентів із
спеціалістами-професіоналами, керівниками
підприємств - випускниками академії,
підприємцями.
523. Організувати випуск студентської
інформаційної газети «ЕНЕДЖИ ВЕСТИ»
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Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

ФБЦІ Заст. декана з НВР,
профком
Сенат ФБЦІ

Протягом
року

Заст. декана з НВР, ФБЦІ
куратори академ. груп

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Куратори академ груп,
викладачі кафедр
Декан, заст. декана ФБЦІ

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Куратори груп, викладачі

Протягом
року

Куратори груп

Протягом
року

Деканат, Сенат ФЕЕІТ

Протягом
року

Ст.сенат, деканат ФЕЕІТ

Протягом
року

Деканат, куратори ФЕЕІТ

Протягом
року

Куратори, деканат ФЕЕІТ

Протягом
року

Деканат ФЕЕІТ

Заступник декана з НВР,
куратори академ. групп ФБЦІ

Викладачі кафедр
Сенат ФБЦІ
Викладачі кафедри ПН
Куратори груп

Куратори академічних груп 14 курсів АУТП
Куратори академічних груп 14 курсів АУТП

524. Продовжити атестацію стану естетичного
оформлення приміщень кафедр та лабораторій
факультету, гуртожитку
525. В рамках зведених виховних годин
організувати показ фільмів по проблемам
психології сімейно-родинних стосунків
людей,етики людського взаєморозуміння.
526. Продовжити щорічно друкувати наукові статті
студентів, які робили доповіді на
факультетській науковій конференції магістрів
та студентів.
527. Організувати і провести бесіди та книжкові
виставки за темами:
- До дня винахідника України – «Корифеї
планетарної думки (Нобелевські лауреати);
- Досягнення науки;
- Нетрадиційні джерела енергії;
- Публікації викладачів ЗДІА.
528. Виховання почуття поваги і гордості за
причетність до історико-культурної спадщини
та надбань колективу ЗДІА
529. Підготовка студентів до виступу на
всеукраїнських і міжнародних конференціях з
екологічної тематики
530. Бесіди в групах:
«Інформація щодо запобігання хабарництва та
корупції у вузівському середовищі.»
«Правова культура студента»
«Дії в умовах терористичного акту»
531. Зустріч завідувача з випускниками кафедри
водопостачання та водовідведення
532. Бесіди в групах:
«Ефективна поведінка в конфліктних
ситуаціях», «Особистість – основа суспільства»
533. Участь у засіданнях Обласної студентської
ради з метою вдосконалення форм і методів
роботи щодо впровадження державної
молодіжної політики та врахування позицій
студентської молоді
534. Психологічна підтримка та допомога,
індивідуальні бесіди, контроль за успішністю
студентів пільгових категорій
535. Волонтерська допомога ветеранам ЗДІА та
Дніпровського району
536. Проведення виховної роботи зі студентами
академії, схильних до вчинення правопорушень
537. Участь у проведенні масових заходів академії
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Протягом
року

Ст. сенат, Зас. з ОВР ФЕЕІТ

Протягом
року

Деканат, Ст.сенат ФЕЕІТ

Протягом
року

Кафедри, Куратори ФЕЕІТ

Протягом
року

Ст. сенат, Зас. з ОВР ФЕЕІТ

Протягом
року

Куратори груп, Викладачі
кафедри ПЕОП

Протягом
року

Куратори груп Викладачі
кафедри ПЕОП

Протягом
року

Куратори ВВ, ФБЦІ

Протягом
року
Протягом
року

Куратори ВВ

Протягом
року

Голова Студ. самовр.

Протягом
Року

ОВВ, фах. куратори груп

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

ОВВ, Студ. самоврядування

Куратори ВВ

ОВВ, командир студ.
дружини «Барс»
Командир студ. дружини
«Барс»

