
 

 
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  

«АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА 

ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ» 

 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

роботи   студентської ліги 

на 2022 - 2023 н. р. 

 

МЕТА:    виховання поваги до прав і свобод людини та громадянина, до законів 

України, державних символів; виховання громадянського обов’язку перед країною, 

суспільством; формування політичної культури; становлення етики 

міжнаціональних стосунків; залучення студентської молоді до участі у доброчинних 

акціях і розвитку волонтерського руху 
 

№ 

з.п 
Заходи 

Термін 

виконання 

Організатор, 

відповідальний 

за проведення 

  

Примітка 

1 2 3 4 5 

1. Організаційна робота 

1 

Ознайомлення з нормативними 

документами, що регламентують 

організацію студентської ліги.  

Вересень   2022 р. 
Студентська 

ліга. 

 

2 
Складання і погодження плану 

роботи студентської ліги. 

Вересень   2022 р. Студентська 

ліга. 

 

3 

Формування органів студентської 

ліги:   

- призначення старост академічних 

груп (I-VІ курсів);  

- обрання (поновлення) складу 

студентської ліги Арт академії. 

 

 

 

Вересень   2022 р. 

Студентська 

ліга. 

 

4 

Створення відділів студентської 

ліги: 

1. Культурно-масовий  та 

спортивний відділ; 

2. Студентське наукове 

товариство; 

3. Соціальний відділ; 

4. Інформаційний відділ та прес-

центр; 

5. Зовнішніх зв’язків.  

 

Вересень-

листопад 2022 р. 

Студентська 

ліга. 

 

5 
Проведення зустрічей голів 

комісій студентської ліги з 

відповідними представниками 

Жовтень – 

листопад 2022 р. 

Студентська 

ліга. 

 



адміністрації  

6 
Створення скриньки пропозицій та 

побажань. 
Жовтень 2022р 

Студентська 

ліга. 

 

7 
Створення групи підтримки 

студентів. 
Грудень 2022 

Студентська 

ліга. 

 

2. Навчальна та наукова робота  

1 

Організація та проведення 

розширеної студентської ліги з 

питань якості навчання, сумлінного 

ставлення до набуття професійних 

навичок. 

 

Жовтень-

листопад 2022 

Ректорат. 

Студентська 

ліга. 

 

2 
Проведення тижнів популяризації 
академічної доброчесності. 

Вересень- 

жовтень 2022 

Ректорат, 

Студентська 

ліга.  

 

3 

Ознайомлення першокурсників з 

Кодексом честi та поведiнки 

студентiв Арт академiї. 

 

Вересень- 

жовтень 2022 

Ректорат, 

Студентська 

ліга.  

 

4 

Залучення студентів до 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів і молодих 

вчених «Мистецтво і дизайн: 

традиції, пошук, перспективи». 

 

 

Відповідно 

графіку 

Студентська 

ліга, студенти 

випускних 

курсів, студенти  

магістерської 

програми/ 

 

5 

Проведення зустрічей з провідними 

лекторами, представниками 

проєктів та організацій. 

 

Протягом 

семестру 

Ректорат, 

Студентська 

ліга. 

  

6 Проведення Ukrainian Fashion Week.  Лютий 2023   

7 
Проведення конференції на тему 3Д 

дизайну. 
Січень 2023 

Студентська 

ліга. 

 

8 Проведення кібер турніру. Березень 2023 
Студентська 

ліга. 

 

9 

Організація та проведення 

тематичних вечорів, олімпіад 

(інтелектуальних ігор: брейн-

рингів, дискусійних платформ, 

вікторин тощо). 

Протягом року 
Студентська 

ліга. 

 

10 
Організація екологічного виховання 

. 
Березень 2023 

Студентська 

ліга. 

 

3. Культурно-масова робота 

1 

Участь в організації і проведенні 

урочистостей з нагоди святкування 

Дня знань і Посвяти в студенти 

першокурсників. 

02 вересня 2022 

Студентська 

ліга. 

Ректорат. 

 

2 
Організація та проведення свята 
«Гелловін». 

28 жовтня 2022 
Студентська 

ліга. 

 

3 
Організація і проведення тижня  

«Настольних ігор». 
Березень 2023 

Студентська 

ліга. 

 

4 Організація та проведення свята  Грудень 2022 Студентська  

https://mixmd.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/kodeks-chesti-ta-povedinky-studentiv-art-akademiyi.pdf
https://mixmd.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/kodeks-chesti-ta-povedinky-studentiv-art-akademiyi.pdf


«Новий рік». ліга. 

5 
Організація та проведення  балу на 

«День закоханих». 
Лютий 2023 

Студентська 

ліга. 

 

6 

Організація та проведення  свята 

«День сміху» 

(імпровізація/стендап). 

01 березня 2023 
Студентська 

ліга. 

 

7 
Організація та проведення  свята 

«До дня жінок». 

08 березня 

2023 

Студентська 

ліга. 

 

8 
Організація та проведення свята « 

День брудних палітр». 
24 березня 2023 

Студентська 

ліга. 

 

9 
Організація та проведення свята 

«День захисту дітей». 
02 червня 2023 

Студентська 

ліга. 

 

10 

Організація та проведення свята 

«Великдень» 

з конкурсами та призами. 

14 квітня 2023 
Студентська 

ліга. 

 

11 
Організація та проведення Дня 

талантів студентів. 
Листопад 2022 

Студентська 

ліга. 

 

12 
Організація та проведення Switch 

perty (обмін речей та майстеркласи). 
Квітень 2023 

Студентська 

ліга. 

 

4. Соціально-психологічна робота 

1 

Організація та проведення 
анкетування щодо схильності 
студентів до вживання алкоголю, 
тютюну, наркотичних ре човин. 

Грудень 2022 

Студентська 

ліга. 

Проректор з 

виховної роботи. 

 

2 

 

 

Організація та проведення 

відкритої виховної години:  

«За здоровий  спосіб життя». 

 

Квітень 2023  

 

Студентська 

ліга.  

Проректор з 

виховної роботи. 

 

3 

Організація та проведення 

відкритої виховної години:  

«Сексуальне виховання студентів». 

 

Червень 2023 

Студентська 

ліга. 

Проректор з 

виховної роботи. 

 

4 

Організація та проведення 

відкритої виховної години:  

психології. «Стоп булінг». 
Жовтень 2022 

Студентська 

ліга. 

Проректор з 

виховної роботи. 

 

5 

Організація та проведення 

відкритої виховної години:  

«Психологічне здоров’я». 

Листопад 2022 

Студентська 

ліга. 

Проректор з 

виховної роботи. 

 

6 

Організація та проведення 

відкритої виховної години:  

«Страх/спокій/незадоволення». 

Квітень 2023 
Студентська 

ліга. 

 

7 

Організація та проведення 

відкритої виховної години:  

«Психологічна підтримка в умовах 

війни». 

Грудень 2022 

Студентська 

ліга. 

Проректор з 

виховної роботи. 

 

5. Соціальний захист студентів 

1 

Тиждень підтримки студентів 

«Зупинимо домашнє насильство 

разом». 

Січень 2023 
Студентська 

ліга. 

 

2 
Організація  підтримки студентів 

«Pride Week». 
Зима 2023 

Студентська 

ліга. 

  

6. Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота 



1 
Організація та проведення уроку 

йоги. 
Протягом року 

Студентська 

ліга/Віра 

Руденко 

 

2 Організація та проведення квесту.  Протягом року 
Студентська 

ліга. 

 

3 Організація та проведення руханки.  Листопад 2022 
Студентська 

ліга. 

 

7. Благодійна діяльність 

1 
Організація збору книжок, іграшок, 

одягу для переселенців. 
Протягом року 

Студентська 

ліга. 

Ректорат. 

 

2 Допомога тваринам у притулку/ Протягом року 

Студентська 

ліга. 

Ректорат. 

 

3 
Підтримка благодійного фонду Арт 

академії Сальвадора Далі. 
Протягом року 

Студентська 

ліга. 

Ректорат. 

 

4 

Організація та проведення Арт 

терапії для військових та ВПО з 

окупованих територій. 

Протягом року 

Студентська 

ліга. 

Ректорат. 

 

8. Інформаційний відділ та прес-центр 

1 
Просування студентського Тік 

Току. 
Протягом року 

Студентська 

ліга. 

 

2 
Організація конкурсів для школярів 

різних шкіл «Види мистецтва». 
Протягом року 

Студентська 

ліга. 

Ректорат. 

 

 

3 Участь у Дні відкритих дверей. Протягом року 

Студентська 

ліга. 

Ректорат. 

Приймальна 

комісія. 

 

9.      Національно-патріотичне виховання 

1 
Організація та проведення 

конференції очевидців окупації. 

Жовтень-листопад 

2022 

Студентська ліга.  

2 
Організація та проведення лекцій на 

теми  патріотичного виховання. 

Жовтень-листопад 

2022 

Студентська ліга.  

3 Хвилина мовчання. 14 жовтень 2022 Студентська ліга.  

4 

Залучення студентів Арт академії 

до участі в заходах національно-

патріотичного спрямування 

(проведення тематичних виставок 

робіт, вечорів пам’яті, круглих 

столів, тематичних лекцій, 

кураторських годин до: 

2022 р.: 

14 жовтня - День захисника 

України;  

28 жовтня - День вигнання 

нацистських окупантів з території 

України;  

09 листопада - День української 

писемності та мови;  

 

 

 

 

 

 

Протягом року 

(відповідно до дат) 

Ректорат, 

бібліотекар, 

куратори груп, 

Студентська ліга, 

студенти. 

 

 



21 листопада - День Гідності та 

Свободи;  

25 листопада - День пам’яті жертв 

Голодомору (90-ті роковини); 

06 грудня - День Збройних Сил 

України. 

2023 р.: 

22 січня - День Соборності України; 

29 січня - День пам’яті Героїв Крут; 

20 лютого - День Героїв Небесної 

Сотні;  

21 лютого - Міжнародний день 

рідної мови;  

14 березня - День українського 

добровольця;  

26 березня - День Національної 

гвардії України;  

26 квітня - роковини трагедії на 

Чорнобильській АЕС;  

08 травня - День пам’яті та 

примирення;  

09 травня - участь у заходах до дня 

народження Т.Г. Шевченка  

09 травня - День перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні;  

12 травня - День матері;  

19 травня - День Європи;  

19 травня - День Вишиванки; 

20 травня - День пам'яті жертв 

політичних репресій;  

22 червня - День скорботи і 

вшанування пам'яті жертв війни в 

Україні;  

24 червня - День молоді;  

28 червня - День Конституції 

України;  

23 серпня - День Державного 

Прапора України;  

24 серпня - День Незалежності 

України. 

5 

Залучення студентів Арт академії 

до вшанування пам’яті видатних 

особистостей   (проведення 

тематичних виставок робіт, вечорів 

пам’яті, круглих столів, тематичних 

лекцій, кураторських годин: 

2022 р.: 

27 вересня - 150 років із дня 

народження Григорія Світлицького 

(1872-1948), художника, педагога; 

03 жовтня - 170 років із дня 

народження Киріака Костанді 

(1852-1921), художника, педагога, 

академіка; 

30 жовтня - 140 років із дня 

народження Михайла Бойчука 

Протягом року 

(відповідно до дат) 

Ректорат, 

бібліотекар, 

куратори груп, 

Студентська ліга, 

студенти. 

 

 



(1882-1937), художника-

монументаліста, графіка; 

310 років із часу народження Івана 

Григоровича-Барського (1713-1791), 

архітектора, представника 

українського бароко. 

2023 р.: 

12 січня - 150 років із дня 

народження Василя Кричевського 

(1873-1952), художника, 

архітектора, графіка; 

15 травня - 150 років із дня 

народження Павла Скоропадського 

(1873-1945), державного, 

політичного і військового діяча, 

гетьмана Української Держави; 

18 травня - 150 років із дня 

народження Миколи Прахова (1873-

1957), художника, мистецтвознавця; 

04 червня - 160 років із дня 

народження Владислава 

Городецького (повне ім’я - Лєшек 

Дезидерій Владислав Городецький) 

(1863-1930), архітектора, 

підприємця, мецената; 

03 серпня - 100 років із дня 

народження Леоніда Братченка 

(1923-2003), художника театру; 

24 серпня - 150 років із дня 

народження Фотія Красицького 

(1873-1944), художника, графіка; 

15 грудня - 130 років із дня 

народження Ганни Собачко-Шостак 

(1893-1965), художниці та ін. 

 

 

 

 

 

 

Голова студентської ліги   Арт академії                                            Іван САЛЮК 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

                        


