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ВЕРЕСЕНЬ 

І.Про формування активу студентської ради на 2022-2023 навчальний рік 

       Голова студентської ради 

ІІ.Про основні напрямки роботи Студентської ради на 2022-2023 навчальний рік в 

умовах воєнного стану 

       Голова студентської ради 

ІІІ.Про оновлення інформаційних стендів Студентської ради 

       Голова студентської ради 

Представники студради 

ІV.Про організацію і проведення Дня працівників освіти 

       Голова культурно-масового сектора 

Представники студради 

V.Про реалізацію проєкту «Мовленнєвий етикет здобувачів освіти – культурне 

обличчя нації»        

Голова студентської ради 

VІ.Про висвітлення інформації про роботу студентської ради на офіційному 

вебсайті навчального закладу 

       Голова інформаційного сектора 

VІІ.Різне 

 

ЖОВТЕНЬ 

І.Про проведення посвяти першокурсників у студенти «Крок до професійного 

Олімпу» 

      Голова студентської ради 

ІІ.Про участь у благодійній акції «Смілива гривня» (збір монет номіналом 10, 50 

копійок, 1, 2, 5, 10 гривень на допомогу ЗСУ) 

Заступник голови студентської ради 

ІІІ. Про проєкт «Дізнався сам: Поінформуй інших» 

      Заступник голови студентської ради 

ІV.Про проведення годин відвертого спілкування в групах нового набору з метою 

визначення рівня адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчання 

      Голова інформаційного сектора 

V.Про проведення виставки творчих робіт «Вмілі руки, творчий погляд» для 

участі у Всеукраїнському конкурсі «Ми у творчості знаходимо себе» 

      Голова культурно-масового сектора 

VІ.Про проведення «круглого столу» «Як самомотивувати своє ставлення до 

навчання в умовах змішаної форми навчання в умовах війни?» 

      Голова студентської ради 

VІІ.Різне 

 

ЛИСТОПАД 

І.Про рейди контролю навчальної і трудової дисципліни здобувачів освіти та 

дотримання Правил внутрішнього розпорядку 

      Голова навчально-наукового сектора 

 



ІІ.Про участь у заходах національно-патріотичного спрямування 

Голова культурно-масового сектора 

ІІІ.Про проведення заходів серед студентів-першокурсників «Безпечний Інтернет» 

Голова інформаційного сектора 

ІV.Про підготовку та проведення заходів до Міжнародного дня студента 

      Голова студентської ради  

V.Про участь в екологічно-соціальному проєкті «Збирай кришечки на протези для 

воїнів» 

      Голова волонтерського загону 

VІ.Про санітарно-гігієнічні рейди та випуск інформаційних листівок за їх 

підсумками 

      Голова спортивно-оздоровчого сектора 

VІІ.Про індивідуальну роботу зі студентами, які систематично спізнюються на 

заняття 

      Представники студентської ради 

VІІІ.Різне 

 

ГРУДЕНЬ 

І.Про результати проведення роз’яснювальної роботи серед здобувачів освіти 

щодо протидії хабарництва в закладі освіти 

      Голова навчально-наукового сектора 

ІІ.Про реалізацію соціального проєкту «Допомагайте разом з нами» 

     Голова волонтерського загону 

ІІІ.Про погодження списку студентів – активних лідерів студентського 

самоврядування 

      Голова студентської ради 

ІV.Про результати проведення роз’яснювальної роботи серед здобувачів освіти 

щодо техніки безпеки та збереження життєдіяльності під час зимових канікул 

«Безпечні канікули» 

      Голова інформаційного сектора 

V.Про стан забезпечення соціального захисту студентів пільгових категорій  

      Голова студентської ради 

VІ.Про результати проведення просвітницьких заходів щодо безпечного 

освітнього середовища, формування поведінки в Інтернеті та протидії булінгу 

      Голова культурно-масового сектора 

VІІ.Різне 

 

ЛЮТИЙ 

І.Про організацію і проведення тематичного діалогу «Взаємини між юнаками та 

дівчатами у сучасному житті» в рамках реалізації проєкту «Школа подружнього 

життя»  

      Заступник голови студентської ради 

ІІ.Про стан висвітлення інформації про роботу студентської ради на офіційному 

вебсайті закладу освіти 

      Голова студентської ради 



ІІІ.Про організацію та проведення тижня академічної доброчесності 

      Голова навчально-наукового сектора 

ІV.Про участь у тижні безпечного Інтернету  

      Голова інформаційного сектора 

V.Аналіз стану успішності та дисципліни здобувачів освіти за І семестр. 

Обговорення питання «Аналіз причин низької успішності студентів» 

       Голова навчально-наукового сектора 

VІ.Про проведення заходів національно-патріотичного спрямування 

       Голова культурно-масового сектора 

VІІ.Різне 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

І.Про роботу волонтерського загону «Милосердя» 

      Голова волонтерського загону 

ІІ.Про стан відвідування студентами ІІ курсу консультацій підготовки до ЗНО 

      Голова навчально-наукового сектора 

ІІІ.Про участь у традиційному щорічному Фестивалі науки  

     Голова навчально-наукового сектора 

ІV.Про підготовку та участь у традиційних щорічних Шевченківських днях 

«Завжди сучасний Шевченко!» 

Голова культурно-масового сектора 

V.Про проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи «Бути здоровим - моє 

право», «Я і моє здоров’я» 

      Голова спортивно-оздоровчого сектора 

VІ.Про реалізацію соціального проєкту «Допоможи ближньому» 

      Голова волонтерського загону 

VІІ.Різне 

 

КВІТЕНЬ 

І.Про результати проведення акції «Подаруй квітучу пам’ять про себе» 

(озеленення кабінетів коледжу) 

      Голова трудового сектора  

ІІ.Про залучення здобувачів освіти до участі у спортивно - оздоровчих заходах  

      Голова спортивно-оздоровчого сектора 

ІІІ.Про проведення годин відвертих спілкувань «Мої кроки до здоров’я» в рамках 

Всесвітнього дня здоров’я 

Голова спортивно-оздоровчого сектора 

ІV.Про організацію і проведення волонтерського проєкту «Збери великодній 

кошик воїну ЗСУ» 

      Голова волонтерського загону 

V.Про організацію заходів до Всесвітнього дня вишиванки  

      Голова культурно-масового сектора 

VІ.Про проведення дискусії «Моє ставлення до квір-спільноти» 

      Голова студентської ради 

  



 


