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№ 

з/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

за проведення 

1 2 3 4 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1. Забезпечення функціонування системи 

роботи відповідно до Положення про 

студентське самоврядування у 

Тернопільському фаховому коледжі 

харчових технологій і торгівлі, що 

грунтується на законодавчих та 

нормативно-правових актах щодо 

діяльності органів самоврядування у 

закладах освіти 

Вересень  

2022 

Члени 

студентської 

ради 

2. Координування та здійснення взаємодії 

студентської ради з усіма учасниками 

освітнього процесу в коледжі 

відповідно до функціональних 

обов'язків кожного 

Упродовж  

року 

Члени 

студентської 

ради 

3. Проводення планових та позапланових 

засідань зі студентським активом, 

іншими учасниками освітнього 

процесу, стейкхолдерами 

Упродовж  

року 

Члени 

студентської 

ради 

4. Вибори голови студентської ради на 

2022-2023 н. р. 

Вересень  

2022 

Члени 

студентської 

ради 

5. Організація роботи студентської ради: 

-Складання плану роботи студентської 

ради на 2022-2023 н. р. 

-Робота з активом студентської ради 

-Складання плану засідань студентської 

ради 

- Інформування студентської 

громадськості про роботу студентської 

ради 

Упродовж  

року 

Голова  та актив 

студентської 

ради 

6. Звіт про роботу Студентської ради за 

2021-2022 н. р. 

Вересень  

2022 

Голова 

студентської 

ради 

7. Участь у роботі обласного 

студентського самоврядування, у з’їздах 

Всеукраїнської студентської ради  при 

МОНУ 

Згідно  

графіка 

Голова  та члени 

студентської 

ради 

 

8. Участь у профорієнтаційній роботі 

освітнього закладу 

Упродовж 

року 

Члени 

студентської 

ради 



РОБОТА СЕКТОРІВ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ СЕКТОР 

1. Планування роботи, направленої на 

удосконалення навчального процесу 

Упродовж 

року 

Члени 

навчального - 

наукового 

сектора 

2. Проведення анкетування студентів: 

 Щодо проходження навчальної і 

технологічної практик 

 Щодо рівня обслуговування 

студентів у бібліотеці коледжу 

 Щодо рівня обслуговування 

студентів у їдальні коледжу 

 Щодо адаптації студентів нового 

набору до нових умов навчання 

Упродовж 

року 

Голова 

навчального - 

наукового 

сектора 

3. Захист прав та інтересів студентів: 

 Порушення  проблемних питань 

          студентів перед адміністрацією 

коледжу 

 Участь у прийнятті рішень про: 

         відрахування студентів та їх         

поновлення на навчання 

 Переведення студентів з 

контрактної форми навчання на 

державну 

 Участь у засіданні стипендіальної 

комісії 

 

Упродовж 

року 

Члени 

навчального - 

наукового 

сектора 

4. Розгляд питань стану успішності та 

відвідування навчальних занять 

студентами 

Упродовж 

року 

Члени 

навчального - 

наукового 

сектора 

5. Проведення конкурсу «Краща 

академічна група коледжу» 

Травень  

2022 

Члени 

навчального - 

наукового 

сектора 

6. Участь в організації і проведенні 

студентських наукових  конференцій  

Упродовж 

року 

Голова 

навчального - 

наукового 

сектора 

7. Організація і проведення тренінгів на 

актуальні теми 

Упродовж 

року 

Члени 

навчального - 

наукового 

сектора 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕКТОР 

1. Оновлення стенда студентської ради  Упродовж 

року 

Голова 

інформаційного 

сектора 

2. Оновлення стенда «Наші успіхи та 

досягнення» 

Упродовж 

року 

Члени 

інформаційного 

сектора 

3. Розміщення інформації про роботу 

студентської ради на офіційному сайті 

навчального закладу, в соціальних 

мережах 

Упродовж 

року 

Голова 

інформаційного 

сектора 

4. Випуск вітальних листівок до 

знаменних і пам’ятних дат 

Згідно  

графіка 

Члени 

інформаційного 

сектора 

5. Розробка та розповсюдження 

інформаційних буклетів про діяльність 

студентської  ради 

Упродовж 

року 

Члени 

інформаційного 

сектора 

6. Реалізація проєкту «Дізнався сам: 

Поінформуй інших» 

Жовтень   Члени 

інформаційного 

сектора 

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЗАГІН 

1. Співпраця з представництвом 

організації «Червоного хреста»  

Упродовж 

року 

Члени 

волонтерського 

загону 

2. Співпраця з ГО «Відродження нації» Упродовж 

року 

Члени 

волонтерського 

загону 

3. Співпраця з Тернопільським 

логістичним центром допомоги бійцям 

АТО/ООС 

Упродовж 

року 

Члени 

волонтерського 

загону 

4 Співпраця з профспілковим комітетом 

студентів коледжу 

Упродовж 

року 

Члени 

волонтерського 

загону 

5. Реалізація соціальних проєктів:  

-«Не будь байдужим» 

-«Діти – дітям» 

-«Допомагайте разом з нами» 

-«Допоможи ближньому» 

 

Упродовж 

року 

 

 

Голова 

волонтерського 

загону 



6. Організація та проведення благодійних 

акцій «Українська книжка в подарунок 

дітям зі Сходу», «Святий Миколай іде в 

гості», «Різдвяна свічка», «Великодній 

кошик», «Збирай кришки на протези для 

воїнів» 

Упродовж 

року 

 

Голова 

волонтерського 

загону 

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВЧИЙ СЕКТОР 

1. Організація лекцій, семінарів-тренінгів 

на теми: «Бути здоровим - моє право», 

«Я і моє здоров’я» 

Упродовж 

року 

Члени 

спортивно - 

оздоровчого 

сектора 

2. Організація і проведення виховних 

заходів «СТОП курінню і алкоголю!», 

«У нікотиновому полоні»  

Упродовж 

року 

Члени  

спортивно - 

оздоровчого 

сектора 

3. Залучення студентів до участі у 

спортивно - оздоровчих заходах 

Упродовж 

року 

Члени  

спортивно - 

оздоровчого  

сектора 

4. Проведення анкетувань 

«Наркозалежність. Що це таке?», «Не 

дай шансу СНІДу», «СНІД не для 

мене», «СтопБулінг!» 

 

Упродовж 

року 

Члени  

спортивно - 

оздоровчого 

сектора 

5. Організація туристичних походів   

«Відомі та пам’ятні місця рідного 

краю»  

Упродовж 

року 

Члени  

спортивно - 

оздоровчого 

сектора 

6. Організація і проведення заходів 

«Інформаційна гігієна»  

 

Упродовж 

року 

Члени  

спортивно - 

оздоровчого 

сектора 

КУЛЬТУРНО-МАСОВИЙ СЕКТОР 

1. Участь в організації і проведенні 

урочистостей до Дня працівників освіти 

Вересень 

2022 

Члени 

культмасового 

сектора 

 

2. Участь в організації  і проведенні 

посвяти першокурсників у студенти 

«Крок до професійного Олімпу»  

 

Жовтень 

2022 

Члени 

культмасового 

сектора 



3. Участь в організації святкування 

Міжнародного дня студента 

Листопад 

2022 

Члени 

культмасового 

сектора 

4. Організація і проведення заходів до 

Міжнародного дня прав людини 

Грудень 

2022 

Члени 

культмасового 

сектора 

5. Організація і проведення тематичного 

вечора до Дня Святого Валентина 

Лютий 

2023 

Члени 

культмасового 

сектора 

6. Проведення інформаційних годин до 

Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІД 

Січень  

2023 

Члени 

культмасового 

сектора 

7. Реалізація проєкту «Мовленнєвий 

етикет здобувачів освіти – культурне 

обличчя нації» 

Упродовж 

року 

Члени 

культмасового 

сектора 

8. Організація заходів до Міжнародного 

дня прав жінок і миру 

Березень  

2023 

Члени 

культмасового 

сектора 

9. Організація і проведення заходів до 

тижнів популяризації спеціальностей  

Згідно  

графіка 

Члени 

культмасового 

сектора 

10. Організація і проведення конкурсу 

«Краща група коледжу» 

Травень   

2023 

Члени 

культмасового 

сектора 

11. Організація і проведення заходів до 

Дня Захисників і захисниць України 

Жовтень 

2022 

Члени 

культмасового 

сектора 

12. Організація і проведення заходів до 

Дня Гідності і Свободи 

Листопад 

2022 

Члени 

культмасового 

сектора 

13. Організація і проведення заходів до 

вшанування пам’яті Героїв Небесної 

сотні 

Лютий  

2023 

 

Члени 

культмасового 

сектора 

14. Участь у заходах з нагоди Дня 

Соборності України 

Січень 

2023 

Члени 

культмасового 

сектора 

15. Організація і проведення заходів до 

Дня вишиванки  

Травень  

2023 

 

Члени 

культмасового 

сектора 

16. Організація і проведення днів Європи в 

Україні 

Травень  

2023 

 

Члени 

культмасового 

сектора 

 



 


