1.7.

З нагоди річниці Майдану вечір пам’яті Бійців Небесної Сотні

5 березня

1.8

Поетично-музична композиція «Поставимо на покуті високу свічку
слова нашого – хай возсіяє» та конкурс читців присвячені
відзначенню 204-ої річниці від дня народження Т. Шевченка

9 березня

1.9

Експозиція фотовиставки газети «День»

Березень

1.10

Програма відзначення 73-річчя Дня Перемоги на Меморіалі Пам'яті, 7-9 травня
зустрічі з ветеранами
День Університету, зустріч випускників
19 травня

1.11

2. Організаційна робота
2.1
Збори першокурсників та ознайомлення їх з університетським
життям.
2.2
Проведення Тижнів факультетів
2.3

Проведення засідань ради з молодіжної політики СНУ

2.4

Обрання старост, органів студентського самоврядування
факультетів, гуртожитків
Звітно-виборча конференція студентської ради СНУ
Проведення старостатів, спільних зборів деканату, органів
студентського самоврядування факультетів та гуртожитків
Проведення зборів-зустрічей із батьками студентів

2.5
2.6
2.7

2.8

Організаційна підтримка органів студентського самоврядування на
факультетах, гуртожитках

1 вересня
Протягом року
Перший
четвер
щомісячно
Вересень
Березень
Протягом року
Щосеместрово
Протягом року

Начальник відділу молодіжної політики та
соціальної роботи Захожий В. В., заступник декана з
виховної роботи факультету мистецтв
Охманюк В. Ф.
Декан факультету філології та журналістики
Громик Ю. В.., начальник відділу молодіжної
політики та соціальної роботи
Захожий В. В., методист бібліотеки Кресак С. О.
Начальник відділу молодіжної політики та
соціальної роботи Захожий В. В., директор
бібліотеки СНУ Собчук В. С.
Начальник відділу молодіжної політики та
соціальної роботи Захожий В. В.
Начальник відділу молодіжної політики та
соціальної роботи Захожий В. В., виконавчий
директор асоціації випускників Понедєльнік Л. А.
Декани факультетів, заступники деканів з виховної
роботи факультетів, студентська рада СНУ
Декани факультетів, заступники деканів з виховної
роботи факультетів, студентська рада СНУ
Відділ молодіжної політики та соціальної роботи
Декани факультетів, заступники деканів з виховної
роботи факультетів, студентська рада СНУ
Голова студентської ради СНУ
Декани факультетів, заступники деканів з виховної
роботи факультетів, студентська рада СНУ
Декани факультетів, заступники деканів з виховної
роботи факультетів, студентська рада СНУ,
профком студентів СНУ
Деканати факультетів, відділ молодіжної політики
та соціальної роботи, дирекція студмістечка

2.9
2.10

2.11
2.12

Систематична робота «телефону довіри»
Проведення конкурсів: «кращий студент», «кращий випускник»,
«кращий куратор», «кращий студентський гуртожиток», «кращий
поверх», «краща студентська кімната (блок) гуртожитків
студмістечка»
Організаційна підтримка роботи Школи куратора на факультетах
Координація роботи старостатів і студентських рад. Проведення
соціопсихологічних опитувань

3. Національно-патріотичне виховання
3.1
Участь в державних, обласних і міських заходах,
присвячених державним святам України:
День захисника України. День українського козацтва. Річниця
створення УПА.

3.2

Протягом року
Квітень-травень

Режимно-секретний відділ, факультет психології
Студентська рада, профком студентів, відділ
молодіжної політики та соціальної роботи, деканати
факультеті, дирекція студмістечка,

Протягом року
Протягом року

Заступники деканів з виховної роботи факультетів
Декани, заступники деканів з виховної роботи,
студентська рада, профком студентів, психологічна
служба

Протягом року

Відділ молодіжної політики та соціальної роботи,
деканати факультетів
Деканати факультетів, Коледж технологій, бізнесу
та права

16-18 жовтня

День української писемності та мови

9 листопада

День пам'яті жертв голодомору і політичних репресій

21 листопада

Тиждень з нагоди 147-ої річниці від дня народження Лесі Українки
105-річчя від смерті Лесі Українки

19-25 лютого
1 серпня

204 р. від дня народження Т. Г. Шевченка
День пам'яті Великого Кобзаря
157-річчя від дня перепоховання праху Т. Г. Шевченка в Каневі

9 березня
10 березня
22 травня

День Конституції України
День прапора
День незалежності
Провести бесіди на годинах куратора, присвячені:
- Дню українського козацтва;
- Дню створення УПА;
- Дню пам’яті жертв голодомору і політичних репресій;

28 червня
23 серпня
24 серпня
Жовтень
Жовтень
Листопад

Факультет філології та журналістики, педагогічний
інститут, центр культури і дозвілля
Деканати факультетів, відділ молодіжної політики
та соціальної роботи
Факультет філології та журналістики, факультет
мистецтв,
педагогічний
факультет,
відділ
молодіжної політики та соціальної роботи, центр
культури і дозвілля
Заступники деканів з виховної роботи факультетів,
факультет філології та журналістики, відділ
молодіжної політики та соціальної роботи, центр
культури і дозвілля
Заступники деканів з виховної роботи, відділ
молодіжної політики та соціальної роботи
Заступники
деканів
студентські декани

факультетів,

куратори,

3.4

- До дня пам’яті Героїв Крут
Грудень
Міжнародний день солідарності журналістів. День українського кіно. Вересень
Міжнародний день демократії
Провести виховні заходи з участю воїнів АТО
Протягом року

3.5

Провести лицарський турнір до Дня українського козацтва

16 жовтня

3.6

У рамках тижня української писемності та мови провести:
- свято «Мово моя калинова!»
- засідання політологічного клубу «Глобалізація і збереження
української мови»
- інсталяція «Чому я розмовляю українською»
Провести засідання круглого столу до 80-ти річчя від дня
народження В'ячеслава Чорновола (1937 - 1999), українського
політика,
журналіста,
публіциста,
літературного
критика,
політичного та державного діяча
Тематична виховна година, присвячена 100 річчю бою під Крут на
тему: «Священна пам’ять в спадок нам дана…»
Провести урочисті заходи з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні

9-11 листопада

Педагогічний факультет, факультет філології та
журналістики
Історичний факультет
Факультет економіки та управління

25 грудня

Історичний факультет

29 січня

Коледж технологій, бізнесу та права

20 лютого

Зустріч з учасниками бойових дій в Україні «Запалимо свічечку
скорботи тим усім, кого взяла війна…»
З нагоди відзначення 204-ої річниці від дня народження Т. Г.
Шевченка провести:
- тематичні години куратора «Шевченко як мислитель»

20 лютого

Заступники деканів з виховної роботи, відділ
молодіжної політики та соціальної роботи,
куратори, студентські декани
Коледж технологій, бізнесу та права

Вересень

Деканат факультету філології та журналістики

- конкурс стіннівок «Т. Г. Шевченко знаний і невідомий»
- поетично-музична композицію "Пророче слово Кобзаря" до Дня
народження Т. Г. Шевченка.
- конкурс читців-декламаторів
- виставку академічних робіт викладачів та студентів кафедри
образотворчого мистецтва

5-9 березня

Заступники деканів факультетів з виховної роботи
Заступники деканів факультетів з виховної роботи,
режисер ЦКіД Кресак С. О.
Деканат факультету філології та журналістики,
студентська рада ФФЖ
Деканат факультету мистецтв

3.3

3.7

3.8
3.9

3.10
3.11

5-9 березня
5-7 березня
Березень

Кафедра соціальних комунікацій факультету
філології та журналістики
Заступники деканів з виховної роботи, відділ
молодіжної політики та соціальної роботи,
куратори, студентські декани
Дирекція коледжу технологій, бізнесу та права

Засідання круглого стола «Українсько-польські стосунки і
трактування «Волинської трагедії»
Провести екологічний день, присвячений 32-ій річниці
Чорнобильської катастрофи
З нагоди Всесвітнього дня книги й авторського права зустріч
студентів-філологів із представниками пресової волинської
журналістики
Відзначення Дня слов’янської писемності і культури

Березень

Деканат історичного факультету

Квітень

Заступники деканів з виховної роботи факультеті,
куратори
Кафедра соціальних комунікацій

Травень

3.17

На відзначення 72-річчя Дня Перемоги провести засідання круглого
столу «Роль України у «Великій війні» - сучасне бачення»
Провести виставку творчих робіт випускників факультету мистецтв

3.18

Провести легкоатлетичний пробіг, присвячений Дню Перемоги

Травень

3.19

Організовувати поїздки історичними місцями України

Протягом року

3.12
3.13
3.14

3.15
3.16

23 квітня
23 травня

Травень

Організовувати виступи творчих колективів університету для
Протягом року
популяризації традиційної та сучасної української культури: музики,
художньої літератури, пісенної творчості, фольклору, мистецтва
4. Превентивне виховання
4.1
Проводити засідання ради з профілактики правопорушень
Вересень,
грудень
4.2
Провести бесіди зі студентами першокурсниками про основи
Вересень
збереження свого здоров’я, недопущення вживання тютюнових,
спиртогорілчаних, слабоалкогольних напоїв у приміщенні та на
території університету
4.3
Провести лекцію на тему: «Небезпека шкідливих звичок та шляхи їх Жовтень
подолання»
4.4
На факультетах та гуртожитках для студентів провести бесіди з
Жовтень-листопад
питань профілактики правопорушень
3.20

Кафедра історії та культури української мови,
кафедра слов’янської філології
Заступник
декана
історичного
факультету
ЛітковецьТ. Мє
Виконавчий директор Асоціації випускників
Понєдєльник Л. А., заступник декана з виховної
роботи факультету мистецтв Охманюк В. Ф.
Заступник декана з виховної роботи факультету
фізичної культури, спорту та здоров’я
Відділ молодіжної політики та соціальної роботи,
заступники деканів з виховної роботи факультеті,
студентські
декани,
туристичний
клуб,
студентський профком
Факультет мистецтв, центр культури і дозвілля,
заступники деканів з виховної роботи факультеті
Начальник відділу молодіжної політики та
соціальної роботи Захожий В. В.
Заступники деканів з виховної роботи факультетів,
практичний психолог відділу молодіжної політики
та соціальної роботи Кулик Т. М.
Заступники деканів з виховної роботи, куратори
Деканати, студентські декани, кафедра медичної
психології та психодіагностики, кафедра загальної і

4.5
4.6
4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14
4.15

4.16

Організація і проведення лекторію з проблем девіантної поведінки Листопад-лютий
серед студентів 1-2 курсів університету
Тематичні виховні години до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Листопад
Міжнародного дня відмови від куріння
До Дня прав людини провести:
Грудень
- лекцію «Правова держава як держава соціальної демократії»
- бесіду в академгрупах «Твої права і обов’язки, студенте!»
Забезпечити проведення регулярних зустрічей студентівконсультантів із практикуючими юристами (суддями, прокурорами,
адвокатами та ін.)
З нагоди Міжнародного дня сім’ї провести публічну лекцію
«Аліментні зобов’язання повнолітніх дітей щодо їх непрацездатних
батьків»
Організувати участь студентів-консультантів у наданні правової
допомоги громадянам через виїзну приймальню Головного
управління юстиції області на базі обласної наукової бібліотеки
Забезпечити проведення щотижневих семінарів-практикумів зі
студентами-консультантами юридичної клініки

Протягом року

Провести бесіди зі студентами факультетів на тему:
«Адміністративна та кримінальна відповідальність у сфері
незаконного обігу наркотичних засобів»
Проводити роботу (лекції, бесіди, анкетування, «скриньки довіри») з
попередження проявів хабарництва та службових зловживань із
залученням представників органів влади, внутрішніх справ, судів
Налагодити тісний контакт і проводити зустрічі з представниками
правоохоронних органів
Проводити збори студентів, на яких обговорювати питання трудової
дисципліни і підвищення рівня виховної роботи в студентському
колективі
Проводити дискусії, «круглі столи» з правової тематики

Протягом року

17 травня
Протягом року
Протягом року

Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року

соціальної психології
Відповідальна за превентивну роботу
СНУ
Мартинюк Т. А.
Дирекція коледжу технологій, бізнесу та права
Деканат
юридичного
факультету,
завідувач
лабораторії «Юридична клініка «Ad Astra»
Єлов В. А., заступники деканів з виховної роботи
факультетів, студрада СНУ
Деканат
юридичного
факультету,
завідувач
лабораторії «Юридична клініка «Ad Astra»
Єлов В. А.
Заступник декана з виховної роботи педагогічного
факультету, студентський актив
Деканат
юридичного
факультету,
завідувач
лабораторії «Юридична клініка «Ad Astra»
Єлов В. А.
Деканат
юридичного
факультету,
завідувач
лабораторії «Юридична клініка «Ad Astra»
Єлов В. А.
Деканат
юридичного
факультету,
кафедра
кримінального права та процесу
Заступники деканів з виховної роботи факультетів,
кафедра кримінального права та процесу, практичні
психологи, студентські декани, студентська рада
Заступники деканів з виховної роботи, куратори,
студентські декани
Заступники деканів з виховної роботи факультетів,
куратори, студентські декани
Деканат
юридичного
факультету,
кафедра
соціальної педагогіки, куратори, студентські декани

4.17
4.18

4.19

Організувати та провести загальноуніверситетський цикл лекцій на
тему: «Профілактика депресивних станів у сучасної молоді»
Година превентивного виховання. Перегляд відеоматеріалів про
згубний вплив наркотиків на здоров’я людини у рамках
Міжнародного дня боротьби з наркоманією
Провести круглий стіл з нагоди Дня Конституції України

5. Художньо-естетичне виховання
5.1
Проводити тематичні зустрічі з провідними представниками
культури, мистецтва, науки.
5.2
Провести цикл мистецьких заходів з нагоди:
- 130 років від дня народження Михайла Скорульського (1887–1950),
українського композитора, піаніста, диригента, педагога
- 75 років від дня народження Євгена Станковича (1942),
українського композитора
- 140 років від дня народження Миколи Леонтовича (1877–1921),
українського композитора, хорового диригента, фольклориста,
музично-громадського діяча, педагога
- 140 років від дня народження Гната Хоткевича (1877–1938),
українського письменника, актора, мистецтвознавця, режисера,
бандуриста, композитора
- 115 років від дня народження Юлія Сергійовича Мейтуса (1903—
1997), українського композитора
- 205 років від дня народження Семена Степановича ГулакаАртемовського (1813—1873), українського композитора
- 140 років від дня народження Казимира Севериновича Малевича
(1878—1935), українського живописця
- 340 років від дня народження Антоніо Вівальді (1678—1741),
італійського композитора
- 185 років від дня народження Йоганнеса Брамса (1833—1897),
німецького композитора, піаніста, диригента
- 170 років від дня народження Поля Ежена Анрі Гогена (1848—
1903), французького художника
5.3
До Дня працівника лісу провести толоку у ботанічному саду

Грудень

Червень

Відповідальна за превентивне виховання СНУ
Мартинюк Т. А.
Заступники деканів з виховної роботи, голова
студентської ради, куратори груп факультету
філології та журналістики
Деканат юридичного факультету, студентська рада

Протягом року

Директор бібліотеки Собчук В. С.

5-7 березня

Факультет мистецтв
Вересень
Грудень
Грудень
Лютий
Лютий
Березень
Березень
Квітень
Травень
Червень
Вересень

Деканат біологічного факультету

5.4

5.5

5.6

5.7
5.8

5.9

5.10
5.11
5.12

університету «Волинь»
Цикл радійних програм, присвячених Міжнародному дню
солідарності журналістів, Дню українського кіно, Міжнародному
дню демократії
Провести у літературно-мистецькій вітальні:
- зустріч із О. Алексюк – майстром народного промислу;
- виставку творчих робіт працівника бібліотеки СНУ А. Семенюк;
творча зустріч із лауреатом Шевченківської премії, директором
видавництва «А-Ба-Ба-Га-ЛА-Ма-ГА» Іваном Малковичем.
Відзначення Дня української писемності:
- I етап Всеукраїнського конкурсу «Ваша Величносте. Грамотність!».
- I етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка.
- I етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені
Петра Яцика.
- конкурс студентських творчих робіт
- творча зустріч із директором видавництва «Твердиня»,
письменником, журналістом М. Мартинюком
Провести розважальну програму «Студентські посиденьки!»
Провести вечори відпочинку:
- вечір пошуку талантів серед першокурсників
- Андріївські вечорниці
- присвячений міжнародному дню гумору
Зустріч студентів ФФЖ із працівниками Волинської обласної
телерадіокомпанії у рамках святкування Всесвітнього дня радіо
Проводити урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам
університету, День відкритих дверей СНУ
Забезпечити проведення в академгрупах бесід, тематичних зборів,
диспутів на морально-етичні теми
Провести мистецькі звіти факультетів в рамках Форуму сучасного
мистецтва «Молодограй-2018»
Гала-концерт Форуму

Вересень

Кафедра
соціальних
комунікацій,
спеціальності «Журналістика»

студенти

Методист бібліотеки Кресак С. О.
Вересень
Жовтень
Грудень
Листопад

Кафедра української мови, кафедра історії та
культури української мови

Методист бібліотеки Кресак С. О.
14 листопада
Листопад
Грудень
Квітень
12 лютого

Деканат
педагогічного
факультету,
кафедри
соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи
Заступники деканів з виховної роботи факультетів

Протягом року

Заступник декана з виховної роботи факультету
філології та журналістики,. кафедра соціальних
комунікацій,
Деканати факультетів, центр культури і дозвілля

Жовтень-травень

Куратори факультетів

Протягом року

Заступники деканів з виховної роботи факультетів,
центр культури і
дозвілля

Квітень-травень

5.13

5.14

Відвідувати вистави: Волинського обласного академічного музично- Протягом року
драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, Волинського
академічного обласного театру ляльок
Ознайомлювати студентів з культурними і художніми цінностями
Протягом року
міста, області, України

Організувати роботу студій для студентів, працівників СНУ та їх
дітей
6. Благодійницька діяльність
6.1
З метою популяризації волонтерської діяльності провести зустріч
лідерів волонтерських груп зі студентами перших курсів усіх
факультетів
6.2
Організувати спілкування волонтерів через інтернет-сторінку сайту
університету з метою підготовки лідерів волонтерських груп
6.3
Провести лекцію «Волонтерський рух в СНУ ім. Лесі Українки»
6.4
До всесвітнього дня волонтерів провести захід «Я волонтер! І цим
горжуся»
6.5
Засідання координаційної ради з питань розвитку та підтримки
волонтерського руху на факультетах.
Звіт про проведену роботу
6.6
З метою підвищення компетентності волонтерів з питань
профілактики ВІЛ/СНІДу та формування мотивації до здорового
способу життя провести:
- відео лекцію «Правда про наркотики»
- Взяти участь в акції «Свічкова хода» під гаслом «Скажи СНІДу –
ні!»
- Профілактичний семінар «Що ти знаєш про СНІД?» з метою
боротьби з розповсюдженням ВІЛ/СНІДу і за підтримки центру
ВІЛ/СНІДУ м. Луцька, центру планування сім´ї та волонтерів центру
«Довіра»
6.7
Здійснювати підтримку волонтерським групам факультетів СНУ, які
закріплені за спеціальними навчальними закладами:
5.15

- Володимир-Волинська спеціальна школа-інтернат I-III ст. для дітей

Протягом року

Відділ молодіжної політики та соціальної роботи,
заступники деканів з виховної роботи факультетів,
студентські декани
Відділ молодіжної політики та соціальної роботи,
заступники деканів з виховної роботи факультетів,
студентські декани
Центр культури і дозвілля, кафедра хореографії

Вересень

Лідери волонтерських груп на факультетах

Вересень

Лідери студентських груп.

29 вересня
5 грудня

Деканат педагогічного факультету
Волонтерський відділ деканату педагогічного
факультету, лідери студентських груп факультетів
Лідери студентських груп, заступники деканів з
виховної роботи факультетів

Жовтень
Лютий
Протягом року
Листопад
Грудень

Керівник школи волонтера, лідери-волонтери
факультетів
Керівник школи волонтерів, лідери волонтерських
груп
Керівник школи волонтерів, лідери волонтерських
груп

Лютий

Протягом року

Декани, заступники деканів з виховної роботи,
студентський декан, викладачі та студентиволонтери
Юридичний факультет

6.8

з вадами слуху
- Заболотівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку
- Затурцівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
- Ківерцівський спеціалізований дошкільний дитячий будинок
«Сонечко»
- Липлянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
- Крупівський навчально-реабілітаційний центр для дітей з вадами
зору
- Рожищенський навчально-реабілітаційний центр для дітей з
порушеннями опорно-рухового апарату
- Сенкевичівська загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів
- Головненська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для
дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
- Володимир-Волинська спеціалізована загальноосвітня школаінтернат I-III ст. для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, з поглибленим вивченням предметів спортивного та
суспільно-гуманітарного профілів
- Спеціалізований дошкільний заклад №28 м. Луцька для дітей з
вадами слуху
- Луцький будинок дитини
Цикл благодійних акацій:
- «Разом до здоров’я», для ознайомлення молоді з засобами
контрацепції
- «Милосердя» до Дня людей літнього віку
- Взяти участь у проведенні Всеукраїнської акції «Миколай тебе не
забуде»
- До Міжнародного дня інвалідів
- До дня Великодня «Вітання людей з обмеженими фізичними
можливостями»

Факультет інформаційних технологій, фізики та
математики
Географічний факультет
Факультет філології та журналістики та здоров’я
Біологічний факультет
Хімічний факультет
Факультет міжнародних відносин
Факультет іноземної філології

Історичний факультет

Факультет психології
Факультет мистецтв
Волонтерський відділ педагогічного факультету,
лідери волонтерських груп
Вересень
Жовтень
Грудень
Грудень

- Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця»
- До Міжнародного дня людей із синдромом Дауна
- До великодніх свят «З теплом до дитини»
- До дня захисту дітей «Подаруємо дітям радість» з метою підтримки
дітей, що виховуються в дитячих будинках
З метою формування здорового способу життя та запобігання
алкоголізму, наркоманії, тютюнокуріння, провести зі студентами
інформаційно-пізнавальні лекції та дискусійне їх обговорення з
проблем:
- Формула здорового способу життя
- Твоє життя – твій вибір
6.10 До Міжнародного дня волонтерів провести:
- цикл тренінгів з профілактики ВІЛ/СНІДу спільно з
представниками Волинського обласного центру профілактики і
боротьби з СНІДом
6.11 Волонтерська акція «Об’єднаймо зусилля для протидії торгівлі
людьми»
6.12 Надавати допомогу дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського
піклування, тим дітям, які потребують корекції фізичного та
психічного розвитку (відповідно до закріплених за факультетами
освітніх закладів)
7. Спортивно-оздоровча та туристична робота
7.1
Взяти участь у проведенні свята до Дня працівника фізичної
культури і спорту.
7.2
Провести зустріч учасників Олімпійських ігор та їх тренерів зі
студентами факультету фізичної культури, спорту та здоров'я
7.3
До дня студента організувати спортивно-розважальне свято
«Студентські забави»

Січень
Березень
Травень
Травень
Керівник школи волонтера, лідери волонтерських
груп

6.9

Березень
Квітень
Листопадгрудень

Деканат педагогічного факультету

Грудень, квітень

Деканат педагогічного факультету

Протягом року

Деканати
факультетів,
студентська
університету, студенти-волонтери

Вересень

Деканат факультету фізичної культури, спорту та
здоров’я
Деканат факультету фізичної культури, спорту та
здоров’я, студентський профком
Заступник декана з виховної роботи факультету
фізичної культури, спорту та здоров’я, кафедра
спортивних ігор
Заступник декана з виховної роботи факультету
фізичної культури, спорту та здоров’я
Заступник декана з виховної роботи факультету
фізичної культури, спорту та здоров’я., туристичний

Жовтень
Листопад

7.4

Провести футбольний турнір «Пам’яті Андрія Снітка»

Квітень

7.5

Участь в організації і проведенні дня туриста

Квітень-травень

рада

7.6

Залучати студентів до роботи у секціях спортклубу університету

Протягом року

7.7

Організувати велопробіг «Рух заради життя» у зеленій зоні міста
Луцька
Провести на всіх факультетах «День здоров'я»

Травень

7.8
7.9

7.10

Організувати спартакіаду
а) серед студентів університету (за видами спорту) та спортсменів
інституту фізичної культури та здоров'я
б) серед студентів інституту фізичної культури та здоров'я
в) серед працівників, викладачів СНУ
г) взяти участь у спартакіаді серед СНЗ м. Луцька 2018 р.
Організувати роботу студентів факультету фізичної культури,
спорту та здоров’я зі студентами СНУ «Роздуми про здоров’я»

клуб, студентські декани, студентський профком
Кафедра здоров’я та фізичної культури, керівник
молодіжного спортивного клубуСНУ

Протягом року

Заступник декана з виховної роботи факультету
фізичної культури, спорту та здоров’я
Заступники деканів з виховної роботи

Протягом року
Протягом року
Протягом року

Деканати факультетів, заступник декана з виховної
роботи факультету фізичної культури, спорту та
здоров’я., кафедра здоров’я та фізичної культури

Січень-лютий
Протягом року

Деканати факультетів, заступник декана з виховної
роботи факультету фізичної культури, спорту та
здоров’я, кафедра здоров’я та фізичної культури
Заступники деканів з виховної роботи факультетів,
студентські декани, куратори, туристичний клуб

7.11

Провести туристичні походи по рідному краю

Протягом року

7.12

Зустрічі-бесіди на факультетах на тему «Систематичний туризм як
здоровий спосіб життя»

Протягом року

Деканат факультету фізичної культури, спорту та
здоров’я, кафедра олімпійського та професійного
спорту

Протягом року

Відділ молодіжної політики та соціальної роботи

8. Профорієнтаційна робота
8.1
Організація роботи інформаційно-консультаційного пункту Центру
кар’єри
8.2
Організувати профорієнтаційні семінари «Твоя кар'єра» та провести
тренінг адаптації до навчання у ВНЗ для студентів 1 курсу
8.3
Проведення попереднього розподілу студентів, які навчалися за
кошти державного бюджету
8.4
Організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з
питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних
підприємствах, установах та організаціях
8.5
Проведення профінформаційних тренінгів за підтримки спеціалістів

Вересень-жовтень Заступники деканів з виховної роботи факультетів
Листопад,
березень-квітень
Березень-квітень
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