ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Київського університету
Права НАН України, професор
_____________ Ю.Л. Бошицький

ПЛАН
Виховної роботи
на ІІ семестр 2016-2017 н. р.
основні напрямки виховної соціально-психологічної роботи
в Київському університеті права НАН України
Київ – 2017

ПРОЕКТ
Згідно з концепцією виховної роботи Київського університету права НАН України організувати й провести такі
заходи:
№
п.п.

Заходи

Термін

Хто готує, організовує,

виконання

проводить

Примітка

І. Правове, професійне виховання та зміцнення дисципліни
Кураторам навчальних академічних
груп провести години куратора на теми:
«Аналіз успішності студентів за І
семестр 2016-2017 н. р.»;

Протокол заходу

«Збереження електроенергії та
1.

бережне ставлення до матеріально-

Лютий 2017

технічної бази університету»;

Куратори навчальних

та фото звіт

академічних груп

надають особисто
куратори

«Безпека життєдіяльності студентів»
(наказ МОН України №2 від
06.01.2015 щодо заходів безпеки у
навчальних закладах).
2.

Проводити спільні заходи з Радою

Левківська Г.П.,

ветеранів Святошинського району м. За окремим графіком

директор центру

Києва у рамках Меморандуму про

соціально-гуманітарної

ПРОЕКТ
співпрацю грудень 2016 рік.
3.

З

метою

продовження

педагогіки

партнерства
Зустріч

4.

роботи та грантів

ректора,

професора

правознавства

та

Лютий 2016 р.

міжнародних відносин

5.

робіт

В.М.

Корецького

«Права людини в сучасному світі:

23 лютого 2017 р.

кураторами

академічних

навчальних груп на ІІ –й семестр 2016-

Левківська Г.П.,
До 01 березня 2017

директор центру

р.

соціально-гуманітарної

2017 н.р.
7.

Проведення старостатів для старост
навчальних груп І-ІІІ курсів.

права та порівняльного
правознавства

Затвердити графік проведення відкритих
заходів

соціально-гуманітарної

Кафедра міжнародного

погляд молоді»

6.

директор центру
роботи та грантів

Проведення заключного етапу Конкурсу
наукових

Студентський актив
Левківська Г.П.,

Юрія

Бошицького зі студентами І-ІІ курсів
факультету

За окремим гарфіком

роботи та грантів
Третя середа місяця

Методисти

Учні 11-х класів

ПРОЕКТ
Левківська Г.П.,

Брати участь у заходах, організованих
8.

Святошинською районною державною
адміністрацією м. Києва.

Протягом семестру

директор центру
соціально-гуманітарної
роботи та грантів

Взяти
9.

участь

Всеукраїнській

у
толоці

традиційній
«Зробимо

Україну чистою».

Куратори навчальних
Квітень 2017 р.

академічних груп.
Студентський актив КУП
НАНУ.

Проведення засідання круглих столів,
10.

бесіди,

дебати,

приурочених

Дню

Європи в Україні.

Кафедра міжнародного
Травень 2017 р.

права та порівняльного

Тематика за

правознавства, куратори

окремим планом

навчальних груп.

11.

Взяти участь у традиційних заходах

Левківська Г.П.,

Днів відкритих дверей.

директор центру
Відповідно графіків

соціально-гуманітарної

КУП НАНУ.

роботи та грантів.
Студентський актив КУП
НАНУ.

Провести
анкетування серед
учасників.

ПРОЕКТ

ІІ. Патріотичне виховання та формування національної самосвідомості
Основні завдання:
Виховання любові до Батьківщини, готовності до її захисту; шанувати свій рідний край. Своє місто,
навчальний заклад, де ти навчаєшся; формування національної свідомості, громадянської гідності, почуття
патріотизму.
До Дня Соборності України провести

Левківська Г.П.,

засідання круглого столу на тему:
1.

«Нас

єднає

правор

України:

духовний зв’язок поколінь»

директор центру
21 січня 2017 р.

соціально-гуманітарної
роботи та грантів.

Конференц-зал
Історикомеморіального
музею Михайла
Грушевського. місто
Київ, вул. Паньківська,
9.

Провести

традиційний

журнал,
Міжнародному
2.

усний

присвячений
дню

рідної

мови

«Краса і сила рідної мови».
Вшанування пам’яті Героїв Небесної
Сотні Указ Президента України №
69/2015 від 11.02.2015 р.

20 лютого 2017
року

Левківська Г.П.,

У рамках

директор центру

профорієнтації

соціально-гуманітарної

залучити учнів

роботи та грантів.

Музичної школи №23
м. Києва.

ПРОЕКТ
3.

Вшанування пам’яті Олени Теліги

25 лютого 2017

Студентський актив

року

КУП НАНУ.

Провести традиційний усний журнал у

Левківська Г.П.,

рамках відзначення Шевченківських
днів в Україні «такий далекий та
4.

близький Т.Г. Шевченко: творча
спадщини Кобзаря».

директор центру
10-11 березня

соціально-гуманітарної

2017р.

роботи та грантів.
Студентський актив

Відвідати Музей Т.Г. Шевченка на

КУП НАНУ.

Пріорці.
Взяти
5.

6.

участь

у

круглому

столі,

приуроченому 100-річчя Центральної
Ради; тема: «Держава і право УНР».

Студентський актив
16 березня 2017 р.

КУП НАНУ.
Проф. Іванов В.О..

У рамках загальноуніверситетського

Левківська Г.П.,

проекту «Пізнай свій край» відвідати

директор центру

музей боїв під Крутами

Бабин Яр

Будинок учителя, в
приміщенні Музею
Української
революції.

Квітень – травень

соціально-гуманітарної

с. Крути, Чернігівська

2017

роботи та грантів.

обл..

Студентський актив
КУП НАНУ.

ПРОЕКТ
У

рамках

Чорнобильської
7.

заходів
трагедії

Дня

Левківська Г.П.,

відвідати

директор центру

Пров. Хоревий, 1

соціально-гуманітарної

Тел. 425-30-68;

роботи та грантів.

Вул. Чорнобилбська,

Студентський актив

Святошинський р-н.

до

Національний музей «Чорнобиль».
Організувати покладання квітів до

26 квітня 2017 р.

меморіалу загиблим внаслідок цієї
трагедії (31 річниця).

КУП НАНУ.

Свято вишиванок, приурочено до Дня
8.

матері.

Комітет культури СП

В Україні цей день

Друга неділя травня

КУП НАНУ, куратори

відзначається в другу неділю

2017 р.

навчальних академічних
груп.

травня відповідно до Указу
Президента України від 10
травня 1999 року № 489/99

ПРОЕКТ

ІІІ. Моральне та естетичне виховання
Основні завдання:
Виховання поваги до Конституції, законодавства України, національної символіки; впровадження в життя
концепції громадського виховання особистості в умовах української державності, формування особистості,
здатній захищати і відстоювати свої власні позиції, керуючись як національним законодавством, так і
загальнолюдськими принципами і нормами; сприяння розвитку громадської активності студентів через
студентське самоврядування.
Студентський актив
Музичний літературний журнал до

1.

Дня Святого Валентина.

13 лютого 2017 р.

КУП НАНУ, комітет
культури СП КУП
НАНУ.

У

рамках

проекту

«Кроки

до

прекрасного», що діє під особистим
2.

патронатом ректора, професора Юрія
Бошицького відвідувати вистави у

Щомісячно
протягом семестру

Куратори навчальних
академічних груп,
старостат.

театрах столиці.
У рамках загально університетської
3.

програми
продовжити

«Пізнай

свій

започаткований

край»
для

Березень – травень
2017 р.

Куратори навчальних

Звіт необхідно подати

академічних груп 1-2

в описовому вигляді

курсів, старости

та додати

ПРОЕКТ
студентів І курсу проект «Вулицями

навчальних

столиці».

фоторепортаж.

академічних груп.

У рамках загальноуніверситетського
проекту «Кроки до прекрасного»
4.

організувати і провести походи до

27 березня 2017 р.

театрів столиці з нагоди відзначення

Представники

За окремою

Студентського

програмою «Кроки до

Парламенту.

прекрасного»

Міжнародного дня театру.
Провести засідання юних поетів у
5.

рамках

загальноуніверситетського

проекту «Кроки до прекрасного».

Комітет культури СП
Квітень 2017 р.

КУП НАНУ; завідувач
бібліотекою КУП
НАНУ.

Провести
6.

заходи

з

відзначення

Всесвітнього дня книги і авторського

Представники
23 квітня 2017 р.

права.

парламенту.

Провести групові заняття з метою
7.

студентського

профілактики

негативних

явищ

молодіжному

середовищі

(куріння,

наркоманії, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу).

у

Лікарі – наркологи
Квітень – травень
2017 р.

Святошинського
району, куратори
навчальних
академічних груп.

За окремим планом.

ПРОЕКТ
Організувати та проводити благодійні

Студентський

акції у рамках
8.

загальноуніверситетського проекту:
«Передай тепло своєї руки

Протягом семестру

парламент, старости

2017 р.

навчальних
академічних груп.

маленькій дитині».
Підготувати
9.

випуску

музичне

бакалаврів,

вітання

до

спеціалістів,

магістрів КУП НАНУ.
10.
11.

Лекції,

диспути

круглих

столів,

присвячені визначним датам.
Організація і проведення тематичних
виховних годин.

Березень, 12 – 23
червеня 2017 р.
Протягом семестру.
Протягом семестру

Студентський актив.

За окремим планом.

Завідувачі кафедр
університету.
Куратори академічних
груп.

За окремим планом.

ІV. Фізичне виховання
З

метою

посилення

тютюнопалінням
1.

та

боротьби

з

запобіганню

наркоманії та алкогольної залежності
проводити

в

академічних

Куратори академічних
Протягом семестру.

групах

навчальних груп,
медичний працівник.

профілактичні заходи.
2.

В

рамках

проекту

«Сьогодні

зі

Березень – квітень

Захаренко Г. Х.,

Армреслінг – настільна

ПРОЕКТ
спортом – завтра з майбутнім»
провести

змагання

з

2017 р.

настільного

керівник спортивних

боротьба однією рукою, де

секцій.

учасники змагання

тенісу між студентами І-ІІ курсів КУП

ставлять лікті на стіл,
зчіплюють руки і

НАНУ.

намагаються пересилити
один одного і тим самим
покласти руку суперника
на поверхню столу.

Організувати
3.

та

проводити

студентські спортивні змагання (шахи,

Протягом семестру

футбол).
Проведення
4.

присвяченого

шахового

турніру,

пам’яті

наукової

спадщини В.М. Корецького

Квітень - травень
2017 року

Студентський актив
КУП НАНУ.
Захаренко Г. Х.,
керівник спортивних
секцій.

У рамках загальноуніверситетського
проекту «Сьогодні зі спортом –
5.

завтра

з

майбутнім»,

провести

змагання між студентами юридичних
факультетів вишів Святошинського
району м. Києва та КУП НАНУ.

Квітень 2017 р..

Студентський
парламент.

ПРОЕКТ

V. Організація психологічної роботи та формування позитивних
соціально-психологічних відносин у колективі.

1.

Проводити систематичну

Медпрацівник КУП

роз’яснювальну, просвітницьку,

НАНУ, вихователь

санітарно-профілактичну роботу серед

гуртожитку, (за

студентів, спрямовану на формування

адресою: вул.Ушакова,

в них здорового способу життя з
питань гігієни, виховання, сімейних

Протягом семестру.

відносин.

8а; вул.Ломоносова
18а; вул. Оксамитова,
18 а) працівники
управління сім’ї,
молоді та спорту
Святошинського р-ну.

2.

У рамках загальноуніверситетського

Левківська Г.П.,

проекту «Передай тепло своєї руки

директор центру

маленькій

дитині»

проводити

благодійні акції.
Проводити тренінгові ігри відповідно
до категорії вихованців.

Березень – травень

соціально-гуманітарної

2017 р.

роботи та грантів.
Студентський актив
КУП НАНУ.

ПРОЕКТ
Проводити

тренінги

згуртованості
3.

студентів

соціальному

з

метою

у

новому

середовищі

розвинення

та

сприятливих

За окремим
графіком.

Практичний психолог;
куратори навчальних
академічних груп.

міжособистісних зв’язків у групі.
Провести тренінгові заняття на тему
«Значення сім’ї у моєму житті»,

4.

16 травня 2017 р.

Практичний психолог.

приуроченого до Дня сім’ї.

VI. Організаційна робота з батьками студентів
Основні завдання:
Спільна цілеспрямована робота залучення батьків до аналізу результатів успішності студентів; своєчасне
інформування батьків про результати навчання їх дітей шляхом висвітлення успішності на сайті університету;
набуття соціальної активності та відповідальності.
Скласти

графік

кураторами
1.

академічних

студентів,

які

гуртожитках

з

побутових
проживання.

відвідування

умов,

мешкають
метою

груп
у ІІ семестр, протягом

обстеження

санітарних

норм

лютого 2017 р.

Куратори академічних
груп.

ПРОЕКТ
Провести в академічних групах бесіди
2.

на тему: «Роль та місце жінки у
сучасній сім’ї. Становище жінок в

Протягом семестру.

Куратори академічних
груп.

Гендерна політика

Україні».

Директор центру соціальногуманітарної роботи та грантів

Г.П. Левківська

