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ПЛАН роботи студентського профспілкового комітету 

на 2019/2020 н. р. 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Дата 

проведення 

Відповідальні 

за 

проведення 

1. 

Організаційне засідання студентського 

профкому по затвердженню плану роботи 

на 2019/2020 н. р. 

Формування органів студентського 

самоврядування: 

 - призначення старост академічних груп (І 

курс); 

 - обрання (поновити) старост поверхів у 

гуртожитку 

 - обрання (поновлення) студентської ради 

гуртожитку; 

 - обрання (поновлення) студентської ради 

коледжу; 

 

18.09.19 

 

вересень 

Мельниченко С.А. 

Романюк С.О. 

2. Екскурсійні походи до музею коледжу вересень/жовтень Актив студради 

3. 
Проведення заходу для студентів першого 

курсу «Алло, ми шукаємо таланти» 

вересень Актив студради 

4. 

Привітання викладачів коледжу з нагоди 

Дня працівника освіти 

жовтень Студентський 

профком, 

студентська рада 

5. 

Провести заходи з метою виявлення та 

попередження булінгу у групах 

жовтень голова студради 



6. 

Інформування студентів щодо прав та 

обов’язків, правил проживання та правил 

внутрішнього розпорядку у гуртожитку. 

Вечір відпочинку в гуртожитку 

жовтень Студентський 

профком, 

студентська рада 

гуртожитку 

7. 

Участь у міських / обласних змаганнях 

серед навчальних закладів та спортивних 

організацій 

Протягом року фізорг 

8. 

Впровадження та підготовка заходів під час 

тижня мови з нагоди Дня української 

писемності та мови  

листопад Актив студради 

9. 
Сприяти участі студентів у І етапах мовно-

літературних конкурсів 

листопад Актив студради 

10. 

Допомога з проведенням святкових заходів 

з нагоди Дня студента 

листопад Студентський 

профком, 

студентська рада 

11. 

Постійно аналізувати стан успішності та 

відвідування студентів за результати 1-ї 

атестації, брати участь у роботі 

дисциплінарних комісій та зборах 

академічних груп  

Протягом року Голова студради, 

заступники за 

участю 

зав.відділень 

12. 

Визначення рейтингових кандидатур серед 

кращих студентів на отримання стипендії 

міського голови, голови ОДА 

За необхідності Студентський 

профком, 

студентська рада 

13. 

Проведення заходів та інформування щодо 

Дня Гідності та ушанування пам’яті до 

роковин Голодомору в 1932-1933р. в 

Україні: «Запали свічку пам’яті…» 

листопад Актив студради 

14. 

Здійснювати співпрацю з різноманітними 

громадськими організаціями, спільно 

проводячи заходи на національно-

патріотичні та морально-етичні теми. 

листопад Актив студради,  

Педагог -

організатор 

15. 
Відзначати День Святого Миколая, 

проводити благодійні заходи з цієї нагоди. 

Грудень За домовленістю 

16. 

Організація індивідуальних зустрічей  зі 

студентами, бесіди та консультації з 

психологом із питань навчання та 

особистих проблем  

Грудень/ 

За потребою 

Голова 

студради, 

профкому; 

психологічна 

служба 



17. 

Вносити пропозиції щодо відзначення 

кращих студентів та студентського активу 

факультету 

Протягом року 

за потреби 

Голова 

студради, 

заступники 

18. 

Здійснювати інформування про студентські 

конференції та конкурси студентських 

наукових робіт 

Протягом року Актив студради 

19. 

Своєчасно подавати інформацію на 

сторінку студентського самоврядування 

сайту коледжу 

Протягом року Актив студради 

20. 
Сприяти проведенню заходів, спрямованих 

на пропаганду здорового способу життя 

Протягом року Актив студради 

21. 
Залучати студентів до участі в благодійних 

акціях, волонтерської діяльності 

Протягом року Романюк С.О. 

22. 
Контролювати прибирання аудиторій, 

закріплених за академгрупами 

Протягом року Актив студради 

23. 

Брати участь в організації та проведення 

розважальних заходів, спрямованих на 

культурне, духовне збагачення та 

відпочинок студентів (участь у тижнях 

циклових комісій, «Шевченківські дні», 

День захисника Вітчизни, до Дня Перемоги, 

«Андріївські вечорниці», свято 8 березня та 

ін.) 

Протягом року, 

відповідно до 

дати 

відповідного 

свята/події. 

Голова студради 

24. 
Співпрацювати з молодіжними 

організаціями міста та області 

Протягом року Голова студради 

25. 

Здійснювати контроль за житловими 

умовами проживання в гуртожитку; брати 

участь в конкурсах на кращу тощо 

Листопад 

(до Дня 

студента) 

Березень/квітень 

Голова студради 

гуртожитку; 

старости 

поверхів 

26. 

Брати участь у вирішення питань із 

поселення  і відрахування студентів із 

гуртожитка 

Протягом року Голова студради 

27. 
Проведення заходів до відзначення Дня 

Соборності України 

січень Актив студради 

28. Участь у підготовці та проведенні вечорів 21 лютого Актив студради 



до Міжнародного Дня рідної мови 

29. 

Розгляд кандидатур щодо участі студентів 

старших курсів у профільних олімпіадах, 

конкурсах та конференціях в т.ч. виділення 

коштів на поїздки. 

Лютий/квітень Актив студради 

30. 
Проведення заходів до 28-ї річниці пам’яті 

жертв Чорнобиля 

квітень Актив студради 

31. 

День відкритих дверей 

  

квітень, травень Зав.відділень, 

відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії, актив 

студентської ради 

32. 
Проведення спортивного свята в честь Дня 

здоров’я 

травень  Мельниченко С.А. 

актив студради 

33. Участь у засіданні стипендіальної комісії Грудень/червень Голова студради 

34. 

Заслуховувати звіти голів рад 

студентського самоврядування курсів та 

керівників підрозділів про проведену 

роботу за навчальний рік 

За потребою  

Вересень 2018 

Грудень 2018 

Голова студради 

 

Голова студентського  

профспілкового комітету      С.А. Мельниченко 

 


