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№  

з/п  

Зміст роботи  Виконавець  Термін 

виконання  

1  2  3  4  

 Організаційна робота    

1  Допомога в організації 

поселення студентів у 

гуртожиток  

Голова студентської ради  29.08 - 10.09.  

2  Засідання студентської ради   Голова студентської ради  Щомісяця  

3  Формування органів 

студентського 

самоврядування:  

- призначення старост  

відділень 

- обрання (поновлення) 

складу студентської ради  

  

Адміністрація. 

Голова студентської 

ради коледжу  

  

 

Голова студентської ради  

  

  

  

До 11.09.17р.   

  

  

До 14.09.17р.  

4 Організація зустрічей 

студентів з адміністрацією 

коледжу  

Голова студентської ради  Впродовж 

року  

 

Організаційно-методичне забезпечення  студентської ради 

  

№  

з/п  

Зміст роботи  Виконавець  Термін 

виконання  

1  2  3  4  

1  Формування плану роботи   

студради коледжу  

Голова студентської ради 

коледжу  

До 07.09.17р.    

2  Проведення засідань 

студради коледжу  

Голова студентської ради 

коледжу  

  

Щомісяця  

  

3  Випуск студентських 

інформаційних та вітальних 

газет  

Голова студентської 

ради, члени сектору 

«Інформації та 

міжвузьвських 

зв’язків» 

Впродовж 

року  

4  Висвітлення інформаційних 

матеріалів про життя в 

коледжі у засобах масової 

інформації та на сайті 

коледжу 

Голова студентської ради, 

члени сектору «Інформації 

та міжвузьвських зв’язків» 

Впродовж 

року  

 



  

Основні напрямки виховної роботи зі студентами 

  

№  

з/п  

Зміст роботи  Виконавець  Термін 

виконання  

1  2  3  4  

 Патріотичне виховання  

1  Ознайомлення студентів - 

першокурсників з історією, 

коледжу, селища та району  

Голова студентської ради, 

члени сектору «Наука та 

освіта»  

Вересень 

2017р.  

2  Організація екскурсій у музеї  Голова студентської ради, 

члени сектору «Наука та 

освіта» 

Впродовж 

року  

3  Зустрічі з ветеранами війни  Голова студентської ради  Впродовж 

року  

4  Участь у тематичних 

виставках до ювілейних дат   

Члени сектору 

«Інформіції та 

міжвузьвських зв’язків», 

члени сектору «Культура 

та дозвілля» 

Впродовж 

року  

5  Проведення заходів до 

відзначення Дня Соборності 

України  

Голова студентської ради, 

члени сектору «Інформації 

та міжвузівських зв’язків» 

 

Січень 

2018р.  

 6 Участь у заходах до  дня 

народження Т.Г. Шевченка  

Голова студентської ради, 

члени сектору «Наука та 

освіта»  

Березень 

7  Проведення заходів до 

річниці пам’яті жертв 

Чорнобиля  

Голова студентської ради, 

члени сектору 

«Інформації та 

міжвузівських зв’язків»  

Квітень 

2018р. 

  8  Конкурс патріотичних 
постановок, присвячений дню  

Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні  

Голова студентської ради, 

члени сектору «Інформації 

та міжвузівських зв’язків», 

члени сектору «Культура 

та дозвілля» 

Травень  

2018 р.  

9  Проведення Свята вишиванки  Студентська рада  Травень  

2018 р.  

  

 



 

Мовне виховання  

  

1  Участь у проведенні тиждня 

української мови та 

писемності  

 Голова студентської 

ради, члени сектору 

«Наука та освіта» 

Листопад 

2017 р.  

2  Проведення заходів 

передбачених Міністерством 

освіти і науки України щодо 

реалізації державної 

політики у сфері 

міжнаціональних відносин та 

розвитку культур 

національних меншин  

Студентська рада  Впродовж 

року  

Правове виховання  

1  Ознайомлення студентів з їх 

правами та обов’язками, 

правилами проживання у 

гуртожитку  

Голова студентської ради  Вересень 

2017 р.  

2  Допомога в організації 

зустрічі студентів з 

представниками 

правоохоронних органів та 

прокуратури  

Голова студентської ради  Впродовж 

року  

3  Зустрічі з працівниками 

юстиції  

Голова студентської ради  Впродовж 

року  

4  Проведення заходів 

щодо протидії 

хабарництву, 

зловживанням  

корупції в закладах 

освіти  

Голова студентської ради  Впродовж 

року  

5  Участь у проведенні заходів 

на виконання Комплексної 

програми профілактики 

злочинності  

Голова студентської ради  Впродовж 

року  

6  Проведення бесід та заходів з 

профілактики поширення 

ксенофобських і расистських 

проявів серед студентської 

молоді  

Голови студентських рад, 

члени сектору «Інформації 

та міжвузівських зв’язків», 

члени сектору «Наука та 

освіта» 

Впродовж 

року  

7  Проведення заходів та бесід 

щодо попередження 

правопорушень серед 

студентів  

Голова студентської ради, 

члени сектору «Інформації 

та міжвузівських зв’язків», 

члени сектору «Наука та 

Впродовж 

року  



освіта» 

8  Проведення індивідуальних 

зустрічей і бесід зі 

студентами, схильними до 

правопорушень  

Голова студентської ради, 

члени сектору «Інформації 

та міжвузівських зв’язків», 

члени сектору «Наука та 

освіта» 

Постійно  

9  Реалізація плану заходів на 

виконання державної 

програми протидії торгівлі 

людьми  

Члени сектору «Інформації 

та міжвузівських зв’язків», 

члени сектору «Наука та 

освіта» 

Впродовж 

року  

10  Ведення обліку правопору- 

шень серед студентів  

Голова студентської ради  Впродовж 

року  

1  Ознайомлення студентів з їх 

правами та обов’язками, 

правилами проживання у 

гуртожитку  

Голова студентської ради  Вересень 

2017 р.  

2  Допомога в організації 

зустрічі студентів з 

представниками 

правоохоронних органів та 

прокуратури  

Голова студентської ради  Впродовж 

року  

3  Зустрічі з працівниками 

юстиції  

Голова студентської ради  Впродовж 

року  

4  Проведення заходів 

щодо протидії 

хабарництву, 

зловживанням  

корупції в закладах 

освіти  

Голова студентської ради  Впродовж 

року  

5  Участь у проведенні заходів 

на виконання Комплексної 

програми профілактики 

злочинності  

Голова студентської ради  Впродовж 

року  

6  Проведення бесід та заходів з 

профілактики поширення 

ксенофобських і расистських 

проявів серед студентської 

молоді  

Голови студентських рад, 

члени сектору «Інформації 

та міжвузівських зв’язків», 

члени сектору «Наука та 

освіта» 

Впродовж 

року  

7  Проведення заходів та бесід 

щодо попередження 

правопорушень серед 

студентів  

Голова студентської ради, 

члени сектору «Інформації 

та міжвузівських зв’язків», 

члени сектору «Наука та 

освіта» 

Впродовж 

року  



8  Проведення індивідуальних 

зустрічей і бесід зі 

студентами, схильними до 

правопорушень  

Голова студентської ради, 

члени сектору «Інформації 

та міжвузівських зв’язків», 

члени сектору «Наука та 

освіта» 

Постійно  

9  Реалізація плану заходів на 

виконання державної 

програми протидії торгівлі 

людьми  

Члени сектору «Інформації 

та міжвузівських зв’язків», 

члени сектору «Наука та 

освіта» 

Впродовж 

року  

10  Ведення обліку правопору- 

шень серед студентів  

Голова студентської ради  Впродовж 

року  

Естетичне виховання  

1  Організація та проведення 

заходів:  

 фестиваль художньої 

самодіяльності «Дебют  

першокурсника»  

  

 заходи до 

Міжнародного Дня 

студента  

  

 новорічні вечори  

  

 концертна програма до 

Дня св. Валентина та 

День гумору  

  

  

  

  

Студентська рада  

  

  

Голова студентської ради  

Члени сектору «Культура 

та дозвілля»  

 

Члени сектору «Культура 

та дозвілля»  

 

Члени сектору «Культура 

та дозвілля»  

 

  

  

  

   

17.11.17 р.  

  

  

з 15.12.17 р.  

  

 

  

14.02.87р.  

  

  

01.04.18р  

2  Організація виставок творчих 

робіт студентів  

Голова студентської ради  Впродовж 

року  

   

Екологічне виховання 

  

1  Участь у заходах з 

відзначення Дня вшанування 

учасників  

ліквідації наслідків аварії на  

ЧАЕС  

Голова студентської ради, 

члени сектору «Інформації 

та міжвузівських зв’язків», 

члени сектору «Наука та 

освіта» 

Квітень  

2018р.  

2  Участь у проведенні заходів 

до Дня довкілля  

Голова студентської ради, 

члени сектору «Здоров’я 

та спорт» 

Квітень 

2018р.  

  

 



 

 

 

  

Трудове виховання  

  

1  Участь студентів та 

співробітників коледжу у 

проведенні всеукраїнських, 

місцевих масових трудових 

акціях  

Студентська рада  Впродовж 

року  

2  Контроль за прибиранням 

аудиторій, закріплених за 

групами  

Студентська рада Постійно  

3  Організація  суботників  на  

території коледжу  

Студентська рада Впродовж 

року  

 

Фізичне виховання і формування здорового  способу життя 

1  Участь та допомога у 

проведенні спортивного 

свята до Дня фізичної 

культури та спорту України  

Члени сектору «Здоров’я 

та спорт» 

Вересень 

2017 р.  

2  Участь у обласних змаганнях 

серед вищих навчальних 

закладів  

Члени сектору «Здоров’я 

та спорт» 

Згідно з 

календарем   

  

3  

Участь у міських змаганнях 

серед навчальних закладів та 

спортивних організацій  

Члени сектору «Здоров’я 

та спорт» 

Згідно з 

календарем   

 

Валеологічне виховання  

  

1  Реалізація Концепції 

формування  

позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя  

Голова студентської ради, 

члени сектору «Здоров’я 

та спорт»  

 

Впродовж 

року  

2  Зустрічі студентів з 

медичними  

працівниками  

Голова студентської 

ради, члени сектору 

«Здоров’я та спорт» 

Впродовж 

року  

3  Інформаційно-освітня 

робота щодо профілактики 

наркоманії серед 

студентської молоді  

Голова студентської ради, 

члени сектору «Здоров’я та 

спорт», члени сектору 

«Інформації та 

міжвузівських зв’язків» 

Впродовж 

року  



4  Заходи, присвячені  

Міжнародному дню відмови  

від куріння  

Голова студентської 

ради, члени сектору 

«Здоров’я та спорт» 

Листопад 

2017р.  

5  Заходи до Всесвітнього дня 

боротьби проти СНІДу  

Голова студентської 

ради, члени сектору 

«Здоров’я та спорт» 

Грудень  

2017 р.  

6  Заходи до Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом  

Голова студентської 

ради, члени сектору 

«Здоров’я та спорт» 

Березень 

2018 р.  

7  Участь у заходах до  

Всесвітнього дня здоров’я  

Голова студентської 

ради, члени сектору 

«Здоров’я та спорт» 

Квітень  

2018 р.  

8  Заходи до Всесвітнього дня 

«Без тютюну»  

Голова студентської 

ради, члени сектору 

«Здоров’я та спорт» 

30 травня 

2018 р.  

9  Участь у Днях донора  Голова студентської ради, 

Члени сектору «Здоров’я 

та спорт» 

Впродовж 

року  

  

  

          Голова студентської ради коледжу                               І.Ковальчук     


