№
з/п

Зміст роботи

Виконавець

план
роботи
Центру
виховної та культурнодозвіллєвої роботи
Засідання Ради з
Проректор з науково4.
організації виховної
педагогічної та виховної
роботи
роботи
Директори Інститутів,
Призначення кураторів
заступники директорів
5.
курсів
Інститутів з виховної
роботи
Ознайомлення студентів
Заступники директорів
першого курсу з
6.
Інститутів з виховної
Кодексом академічної
роботи
доброчесності
Заступники директорів
Здійснення контролю за
Інститутів з виховної
7. відвідуванням навчальних
роботи, Студентська
занять студентами
рада Академії
Проведення інструктажів
з техніки безпеки для
8.
Коменданти гуртожитку
студентів, що
проживають у гуртожитку
Проректор з науковоСкладання
та педагогічної та виховної
9. затвердження
графіків роботи,
заступники
відвідування гуртожитків директорів Інститутів з
виховної роботи
Запровадити
щосеместрові
звіти
10. кураторів за підсумками їх Завідувачі кафедр
роботи на засіданнях
кафедр
Коменданти
Складання
графіків
11.
гуртожитків,
старости
чергування у гуртожитку
кімнат
Робота
з
пільговим
Проректор з науковоконтингентом студентів:
педагогічної та виховної
- що постраждали у
12.
роботи,
заступники
наслідок Чорнобильської
директорів Інститутів з
катастрофи та мають
виховної роботи
статус потерпілих;

Термін
виконання

щомісяця

до 15.09.2020р.

до 10.10.2020р.

протягом року

до 20.09.2020р.

до 20.09.2020р.

щосеместрово

до 20.09.2020р.

протягом року

№
з/п

Зміст роботи

Виконавець

Термін
виконання

які мають групу
інвалідності;
- дітей-сиріт і дітей, що
були
позбавлені
батьківського піклування;
- з числа багатодітних
сімей;
з
внутрішньо
переміщеними особами з
зони АТО
- з дітьми, один із батьків
яких загинув (постраждав)
у районі проведення АТО
Формування органів студентського самоврядування
:
- призначення старост
Куратори курсів
академічних груп (І курс);
13.
вересень-обрання (поновлення)
жовтень 2020р.
Голова Студентської
студентської ради
ради
Академії
Директори Інститутів,
Організація зустрічей
заступники директорів
14.
студентів з
протягом року
Інститутів з виховної
адміністрацією Академії
роботи, куратори курсів
Конкурси, свята, розважальні програми
Проректор з науковопедагогічної та виховної
Організація
конкурсу роботи,
заступники
«Краща академічна група директорів Інститутів з
15.
протягом року
виховної
роботи,
НАКККіМ»
Студентська
рада
Академії
Проректор з науковоОрганізація
конкурсу педагогічної та виховної
«Кращий студент року роботи, директор Центру
16. НАКККіМ»
виховної та культурно(за номінаціями)
дозвіллєвої
роботи,
Студентська
рада
Академії
Проректор з науковоКонкурс на кращу кімнату
17.
педагогічної та виховної
в гуртожитках
роботи

протягом року

протягом року

№
з/п

Зміст роботи

Виконавець

Вручення
дипломів
випускникам- магістрам
18.
та
випускникамбакалаврам
Відзначення студентів за
досягнення в науковій,
19. громадській, культурномасовій та спортивній
роботі

20.

Вечір
знайомств
гуртожитку

у

21.

Засідання клубу зіркових
зустрічей

Проведення
22. загальноакадемічних
святкових заходів
Проведення
Днів
Інститутів
(презентація
23.
Інститутів)

Термін
виконання

Проректор з науковопедагогічної та виховної
березень,
роботи,
директори липень 2021 р.
Інститутів
Проректор з науковопедагогічної та виховної
роботи,
заступники протягом року
директорів Інститутів з
виховної роботи
Коменданти, директор
Центру
виховної
та
культурно-дозвіллєвої
роботи,
заступники до 16.10.2020р.
директорів
Інститутів,
куратори
курсів,
Студентська рада
Директор
центру
щомісяця
виховної та культурно(за окремим
дозвіллювої роботи
планом)
Проректор з науковопедагогічної та виховної
за окремим
роботи,
директор
планом
Інституту
сучасного
мистецтва
Директор
Центру
виховної та культурноРаз на рік
дозвіллєвої
роботи, (за окремими
директори
Інститутів,
планами
Студентська
рада
Інститутів)
Академії

Організація
індивідуальних
Заступники директорів
зустрічей
з батьками
24.
Інститутів з виховної
студентів,
бесіди
та
роботи, куратори курсів
консультації з питань
навчання та виховання
Проректор з науковопедагогічної та виховної
Оновлення та наповнення
роботи,
заступники
сайту Академії щодо
25.
директорів Інститутів з
заходів з виховної роботи
виховної
роботи,
Начальник
Мас-медіа
центру

протягом року

протягом року

№
з/п

Зміст роботи

Проведення
соціологічного
опитування
студентів
26. щодо
ефективності
виховної роботи та роботи
адміністрації гуртожитку
Академії
Здійснення контролю за
успішністю і дисципліною
27. студентів.
Проведення
бесід,
інформування
батьків

Виконавець

Термін
виконання

Психолог, студентське
до 01.11.2020р.
самоврядування

Заступники директорів
Інститутів з виховної
роботи, куратори курсів,
Студентська рада

протягом року

Директор
Центру
роботи
виховної та культурнодовіри,
постійно
дозвіллєвої
роботи,
Студентська рада
Проведення тренінгів:
1.
Як
бути
собою,
залишаючись у контакті з
іншими людьми.
2. Таємниці ефективної
взаємодії.
Технології
впливу.
29. 3.Тренінг комунікативних
психолог
постійно
навичок та партнерського
спілкування.
4. Страхи, що заважають
нам жити. Можливості, які
ми не використовуємо.
5.
Оптимізм
як
життєстійкість
ВИХОВНА РОБОТА З ПЕРШОКУРСНИКАМИ
Коменданти гуртожитку,
Поселення до гуртожитків заступники директорів
1.
до 15.09.2020р.
студентів нового набору
Інститутів з виховної
роботи
Організація і проведення
2. першої
лекції
для Директори Інститутів
15.09.2020р.
студентів-першокурсників
Проведення анкетування Психолог, Студентська
3.
жовтень 2020р.
першокурсників
рада Академії
Організація
28. телефонів
скриньок довіри

№
з/п

4.

5.

6.

7.

1.

Зміст роботи

Виконавець

Термін
виконання

Проректор з науковопедагогічної та виховної
Загальні
збори
зі роботи,
коменданти
студентами,
що гуртожитку, заступники
01.10.2020р.
проживають у гуртожитку директорів Інститутів з
виховної роботи, голова
Студентської ради
Ознайомлення
першокурсників з історією
Академії,
традиціями,
здобутками
кращих
Директори
Інститутів,
викладачів
та
вересеньЗаступники директорів
випускників, Правилами
жовтень
Інститутів з виховної
внутрішнього розпорядку
2020р.
роботи, куратори курсів
Академії,
Кодексом
академічної
доброчесності, Статутом
тощо
Організація та проведення
психологічних тренінгів
для студентів І курсу з Психолог
постійно
метою
адаптації
до
навчання в Академії
Заохочення лідерів до
Центр
виховної
та
самоорганізації
і
культурно-дозвіллєвої
керівництва студентським
постійно
роботи,
голова
колективом для вирішення
Студентської ради
запитів молоді
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Проректор з науковоФормування
плану
вересень
педагогічної та виховної
виховної роботи:
2020 р.
роботи
Заступники директорів
кураторів
академічних
Інститутів з виховної до 20.09.2020р.
курсів
роботи
Заступники директорів
інститутів з виховної
Студентської
ради
роботи,
голови до 10.10.2020р.
Інститутів
Студентських
рад
Інститутів
Студентської
ради Директор
Центру
до 20.10.2020р.
Академії
виховної та культурно-

№
з/п

Зміст роботи

Проведення нарад:
Старост академічних груп
2.

3.

4.

1.

2.

Засідання
Ради
з
організації
виховної
роботи
Засідання
Студентської
ради інститутів
Засідання
Студентської
ради Академії
Організація
навчання
активу:
Кураторів курсів
Старост академічних груп

Виконавець

дозвіллєвої
роботи,
голова
Студентської
ради
Заступники директорів
Інститутів з виховної
роботи, куратори курсів
Проректор з науковопедагогічної та виховної
роботи
Голова
Студентської
ради Інституту
Голова
Студентського
ради Академії
Заступники директорів
Інститутів з виховної
роботи
Заступники директорів
Інститутів з виховної
роботи, куратори курсів

Термін
виконання

щотижня
щомісяця
щомісяця
щомісяця
щомісяця
щомісяця

Голів
студентського
Голова
студентського
самоврядування
щомісяця
самоврядування
Інститутів
Надання інформаційних Заступники директорів
матеріалів про життя та Інститутів з виховної протягом року
події в Академії
роботи, куратори курсів
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Організаційна і виховна
робота зі студентами щодо
толерантності
і
терпимості
у
міжнаціональних
Заступники директорів
відносинах,
питаннях Інститутів з виховної протягом року
збереження миру, злагоди роботи, куратори курсів
між
усіма
народами,
етнічними,
національними,
релігійними групами
Проведення тематичних
екскурсій з відвідуванням
протягом року
об’єктів
культурної Куратори курсів
(за окремим
спадщини міста Києва та
планом)
України

№
з/п

Зміст роботи

Виконавець

Термін
виконання

Організація
участі
у
заходах
до
Дня Директор
Центру
23-24.08.
3. Державного
Прапора виховної та культурно2020р.
України,
Дня дозвіллєвої роботи
Незалежності України
Заступники директорів
4. День захисника України
Інститутів з виховної 14.10.2020 р.
роботи, куратори курсів
Організація заходів до Дня
української писемності та Заступники директорів
мови:
Інститутів з виховної
5. поетичні
конкурси, роботи,
Голова 09.11.2020 р.
зустрічі з письменниками і Студентської
ради
поетами,
вікторини, Академії
рейди, виставки книг тощо
Участь у Всеукраїнських,
Заступники директорів
міських, районних заходах
Інститутів з виховної
листопад
6. щодо вшанування пам’яті
роботи, куратори курсів,
2020р.
жертв Голодомору 1932Студентська рада
1933 років
7. Організація заходів до Дня Заступники директорів
Соборності і Свободи Інститутів з виховної 22.01.2021 р.
України
роботи, куратори курсів
8.
Проректор з науковопедагогічної та виховної
День
пам’яті
Героїв роботи,
заступники
20.02.2021 р.
Небесної Сотні
директорів Інститутів з
виховної
роботи,
куратори
курсів,
Студентська рада
9. Підтримка
Директори
Інститутів,
волонтерського
руху Студентська
рада протягом року
студентства Академії
Академії
10. Організація заходів до
Заступники директорів
Міжнародного
Дня
інститутів з виховної
18.04.2021р.
пам’яток та історичних
роботи, куратори курсів
місць
11. Організація заходів до
Заступники директорів
святкування дня
інститутів з виховної
червень 2021р.
Конституції України
роботи, куратори курсів,
Студентська рада

№
з/п

12.

13.

14.

15.
16.

1.

2.

3.

4.

5.

Зміст роботи

Виконавець

Термін
виконання

Заступники директорів
Організація заходів до
інститутів з виховної
відзначення Дня миру та
травень 2021р.
роботи, куратори курсів,
злагоди
Студентська рада
Проведення заходів до
Заступники директорів
207-ї річниці з дня
березень 2021р.
Інститутів з виховної
народження
Т.Г.
роботи, куратори курсів
Шевченка
Директори
Інститутів,
Проведення заходів до 35заступники директорів
ї річниці пам’яті жертв
26.04.2021р.
Інститутів з виховної
Чорнобиля
роботи
Проведення
Дня Голова
Студентської
травень 2021 р.
вишиванки
ради Академії
Проведення тематичних
виставок до ювілейних дат Завідувач
наукової
протягом року
діячів
культури, бібліотеки
мистецтва і науки України
ПРАВОВЕ, МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ
Заступники директорів
Індивідуальні бесіди зі
Інститутів з виховної
студентами
протягом року
роботи, куратори курсів,
порушниками дисципліни
Студентська рада
Зустрічі в студентських
колективах
з Заступники директорів
представниками
влади, Інститутів з виховної протягом року
представниками
роботи, куратори курсів
правоохоронних органів
Уповноважений
Боротьба з корупцією в
Академії,
голова
Академії за проектом
протягом року
студентської
ради
«ЗВО: корупція – STOP»
Академії
Проведення заходів щодо
Державної
програми Заступники директорів
жовтень 2020 р.
протидії торгівлі людьми Інститутів з виховної
та до Дня боротьби роботи, куратори курсів
торгівлі людьми
Заступники директорів
Організація заходів до інститутів з виховної
17.11.2020 р.
Всесвітнього Дня молоді роботи, куратори курсів,
Студентська рада

№
з/п

6.

7.

8.

Зміст роботи

Проведення
бесід
зі
студентами про норми
поведінки в Академії,
гуртожитках,
поза
їх
межами та виховання
бережливого ставлення до
майна Академії
Участь
студентів
у
всеукраїнських
та
міжнародних
акціях,
фестивалях,
концертах,
конкурсах з різних жанрів,
виставах молодих митців
Організація
екскурсій
студентів у художні музеї
та виставки м. Києва

Виконавець

Термін
виконання

Заступники директорів
Інститутів з виховної
роботи, куратори курсів

протягом року

Заступники директорів
Інститутів з виховної
роботи, куратори курсів,
Центр
виховної
та
культурно-дозвіллєвої
роботи, Студентська рада

протягом року

Куратори курсів

протягом року

Заступники директорів
Залучення студентів до Інститутів з виховної
співпраці з благодійними роботи, куратори курсів,
9.
протягом року
організаціями,
Центр
виховної
та
волонтерство
культурно-дозвіллєвої
роботи, Студентська рада
Проректор з науковоУчасть у творчих звітах педагогічної та виховної грудень 2020р.,
10.
Академії
роботи,
директори травень 2021р.
Інститутів
Залучення студентів до
Куратори
курсів,
11. творчих
колективів
протягом року
Студентська рада
Академії
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Представники
соціальних служб, Центр
виховної та культурноОрганізація циклу заходів
дозвіллєвої
роботи,
у рамках Всеукраїнської
1.
заступники директорів протягом року
акції «Мистецтво проти
Інститутів з виховної
наркоманії та СНІДу»
роботи, куратори курсів,
Студентська
рада
Академії
Залучення студентів до Центр
виховної
та
2. занять
у
спортивних культурно-дозвіллєвої
протягом року
секціях
роботи
,
викладач

№
з/п

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

Зміст роботи

Виконавець

Термін
виконання

фізичного
виховання,
Студентська
рада
Академії
Центр
виховної
та
культурно-дозвіллєвої
роботи,
заступники
Просвітницька акція до
грудень 2020р.,
директорів Інститутів з
Дня боротьби зі СНІД
протягом року
виховної
роботи,
куратори
курсів,
Студентська рада
Міжнародний
день
листопад
відмови
від Студентської ради
2020р.
тютюнопаління
Організація спортивних
свят до Дня фізичної Викладач
фізичного
культури
і
спорту виховання,
голова квітень 2021р.
України, Всесвітнього дня Студентської ради
здоров'я
Участь
у
щорічних Центр
виховної
та відповідно до
спартакіадах
м.Києва культурно-дозвіллєвої
графіку
серед команд закладів роботи , Студентська
змагань
вищої освіти
рада Академії
Центр
виховної
та
Профілактичний тренінг
культурно-дозвіллєвої
«Інтернет - залежність та її роботи,
заступники березень 2021р.
наслідки»
директорів Інститутів з
виховної роботи
ВИХОВНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ В ГУРТОЖИТКАХ
Визначення
потреб Заступники директорів
студентів
щодо Інститутів з виховної
травеньзабезпечення
роботи, Студентська рада
червень 2021р.
гуртожитком на 2020-2021 Академії,
коменданти
н.р. та формування бази гуртожитків
поселення
Центр
виховної
та
Психолого-педагогічний
культурно-дозвіллєвої
супровід студентів, що роботи,
заступники протягом року
мешкають у гуртожитку
директорів Інститутів з
виховної роботи

