ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання студентів
Аграрного коледжу управління і права ПДАА на 2015-2020 роки
у 2015-2016 навчальному році
№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Назва заходу

Термін
виконання,
дата
проведення

Виконавці

Участь у Круглому столі «Патріотичне
виховання здорової особистості засобами
естетотерапії»
Участь в обласному етапі Міжнародного
конкурсу знавців української мови ім..
П.Яцика.
Методичний семінар для керівників груп із
інноваційних форм виховної діяльності
Участь в міському інтелектуальному
конкурсі «Брейн-ринг» серед студентів ВНЗ
Розробити сценарії проведення виховних
годин, сценаріїв свят з національнопатріотичної тематики, роботи з батьками
Започаткувати
цикли
з
формування
здорового способу життя «Разом до
здоров’я» та висвітлювати це на сайті
Провести урок мужності, присвячений
героїчним подвигам українських воїнів числі
із залученням учасника бойових дій на Сході
України К.Заїченка
Волонтерська
діяльність
студентів
у
проведенні всеукраїнських та обласних
акцій, флеш-мобів
Співпраця
коледжу
з
державними
установами,
громадськими
та
волонтерськими організаціями

жовтень

Марюхніч Т.В.

грудень

Литвинова
О.В.

10. Провести

конкурс творчих робіт серед
студентів 1 курсів «Здорове життя – успіх
буття»
11. Провести літературний конкурс творчих
робіт «Відлуння заповітів земляків»
12. Провести конкурс екологічних плакатів
«Природа і люди»
13. Провести конкурс фотолюбителів "Україна
починається з мене» із залученням
випускників шкіл області.

лютий

Заст..директора
з з ВР
листопад
Голова
студради
протягом
Куратори
навчального
року
протягом
Циклова
навчального
комісія з
року
фізвиховання
жовтень
Кононец Н.В.

протягом
навчального
року
протягом
навчального
року

Студентська
рада

вересень

Заст..
директора з
Виховної
роботи
Литвинов Р.О.

березень

Литвинова О.В.

листопад
березень

Гордієнко О.В.
Худолій І.І

Виставки композицій із квітів, святкові
заходи до Дня визволення Полтави від
німецько-фашистських загарбників
15. Участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти
насилля»

14.

16. Участь у Всеукраїнській акції «Запали
свічку» до Дня пам’яті жертв голодоморів
17. Тематичні виховні
години
до Дня
української писемності та мови (9
листопада), Дня рідної мови (21 лютого)
18. Тиждень правової освіти
19. Виховні години в студентських групах до
Дня соборності України
20.

Відвідування визначних історичних місць
Полтавщини

21. Тематичні
заходи
з
національнопатріотичного виховання:
 До Дня захисника України;
 до Дня Соборності України;
 до Дня Гідності та Свободи;
 до Дня Пам’яті та Примирення;
 до Дня Збройних Сил України;
 до Дня пам'яті Героїв Крут;
 до Дня Героїв Небесної Сотні;
 до Дня української писемності та мови
22. Заходи, присвячені збереженню народної
культурної спадщини Полтавщини:
«Жінки незвичайної долі»
«У гості до Котляревського»
«Вітрила її материнської долі» (Олена
Пчілка)
« Пізнай свій рід – побачиш свій шлях у
житті»
«Люблю пісні свого краю»
« Полтавське театральне мистецтво»
«Народна художниця України Катерина
Білокур»

вересень

Стегній Т.М.

листопад

Марюхніч Т.В.

четверта
субота
листопада
листопад,
лютий

Голова
студради
Куратори

жовтень

Швидка О.М.

січень

Куратори

протягом
навчального
року
протягом
навчального
року

Куратори
Заст..
директора з
виховної
роботи
Куратори

протягом
навчального
року

ВНЗ

23.

Участь
в
Обласних
міжвузівських
фестивалях,
конкурсах,
спортивних
змаганнях:
 Обласний міжвузівський мистецький
фестиваль-конкурс
«Студентська
весна»;
 Міжвузівський турнір з інтелектуальної
гри «Брейн-ринг»;
 Обласний проект «Єдина студентська
родина»;
 Універсіади Полтавщини серед ВНЗ

24.

Конкурс студентських есе на тему «Що для
мене патріотизм і любов до Батьківщини?»

Заступник директора з виховної роботи

протягом
навчального
року

Заст..з виховної
роботи
Керівники
гуртків

квітень
травень

Циклова
комісія мовних
дисциплін
Т.Марюхніч

