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№ Назва  заходів  
 Строки 

виконання 
Виконавець  

 1 Навчально-виховний напрямок 

1. 

Забезпечення соціального та 

правового захисту студентів 

коледжу. 

 протягом 

навчального 

року 

Правовий сектор 

2. 

Участь і контроль у роботі 

стипендіальної комісії коледжу; 

роботі циклових комісій, кафедри 

педогогічної ради коледжу 

 
протягом 

навчального 

року 

Навчальний сектор 

3. 
Організація матеріальної 

допомоги нужденним студентам 

 протягом 

навчального 

року 

Голова 

студсамоврядування 

4. 

Підбиття підсумків конкурсу 

«Краща група», «Краща кімната» 

та інше.  

 

 

Липень  
Голова 

студсамоврядування  

5. 

Оформлення документації, 

підготовка та проведення зборів 

студради і конференцій. 

 

 
протягом 

навчального 

року 

Голова 

студсамоврядування 

6. 

Організація та проведення 

зустрічей з адміністрацією 

колледжу. Підготовка анкетування 

студентів для забезпечення 

освітнього процесу та інше. 

 

протягом 

навчального 

року 

Голова 

студсамоврядування 

7.  

 

Організація участі з внутрішнього 

забезпечення навчального процесі 

 Протягом 

навчального 

року 

Навчальний сектор 

 

  

 

2. Житлово-побутовий сектор 

1. 
Захист прав та інтересів студентів, 

що проживають в гуртожитку 

 протягом 

навчального 

року 

Правовий сектор 

Студрада 

гуртожитку 

2. 

Організація та розвиток 

культурного  дозвілля, роботи 

кружків 

 протягом 

навчального 

року 

Культурно- масовий 

сектор  

3. 
Перевірка санітарного стану 

кімнат 

 протягом 

навчального 

року 

Правовий сектор  

Студрада 

гуртожитку 

4. 

Участь в роботі студради 

гуртожитку з питань 

правопорушень та житлово-

побутових проблем 

 
протягом 

навчального 

року 

Правовий сектор 

Студрада 

гуртожитку 
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5. 

Організація відвідування 

студентами театрів, музеїв 

(онлайн) міста Одеси. 

 

 

 

 

 

 

протягом 

навчального 

року 

Студрада 

гуртожитку 

 3. Сектор по культурі і спорту. 

1. 

Організація та проведення заходів, 

спрямованих на розвиток 

духовних цінностей і морального 

виховання студентів 

 
протягом 

навчального 

року 

Спортивний сектор 

2. 
Організація свята  «Міжнарожний 

День студентів»  

 

Листопад  Спортивний сектор 

4. 

Організація студентських вечорів 

та конкурсів, зустрічі з творчими 

особами та колективами  

 
 

Протягом 

навчального 

року 

Культурно-масовий 

сектор 

5. 

Збір благодійних коштів для 

дитячого будинку, та збір 

гуманітарної допомоги для дітей 

сиріт  

 

Березень-

червень   

Голова 

студсамоврядування 

6. Конкурс самодіяльності  
 

Вересень  
Сектори по 

культурі та спорту  

7. 
Організація екскурсійних поїздок, 

походів та інше 

 протягом 

навчального 

року 

Голова 

студсамоврядування 

8. 
День здоров’я, День Перемоги, 

День захисника України  

 
Вересень  

Сектори по 

культурі та спорту  

9. 

Допомога в організації та 

контроль за роботою спортивних 

секцій 

 протягом 

навчального 

року 

Сектори по 

культурі і спорту 

10. 
Тиждень права , Тиждень 

доброчесності 

 

Жовтень  
Сектори по 

культурі і спорту 

11. Ювілей коледжу «75-ти річчя»  

 

Жовтень  
Голова 

студсамоврядування 

12.  
Студентські будні ( фото) , 

проведення фотоконкурсів 

 

Протягом 

всього року  

Сектори  по 

культурі та спорту  
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13. 
Прийняття участі у «Одеській 

Хвилі»  

 

Грудень  
Сектори по 

культурі та спорту  

14. 
Креативний ролик про свою 

спеціальність 

 

 

 Квітень  
Інформаційний 

сектор 

 4. Сектор з загальних питань .  

1. 
Розвиток відносин з іншими 

студрадами міста   

 

протягом 

навчального 

року 

Голова 

студсамоврядування 

інформаційний 

сектор  

2. 

Участь у студентській Раді міста 

Одеса. Проведення спільних 

заходів 

 протягом 

навчального 

року 

Голова 

студсамоврядування 

3. 

Організація студентів на 

соціальну допомогу у вільний від 

навчання час 

 протягом 

навчального 

року 

 

Голова 

студсамоврядування 

4. 

Залучення студентів до робіт з 

благоустрою території коледжу. 

Організація суботників 

 
квітень - 

червень 

Інформаційний, 

спортивний сектори   

 5. інформаційний сектор 

1. 
Створення та розробка 

студентської газети 

 протягом 

навчального 

року 

Інформаційний 

сектор 

2. 
Створення та розробка інформації 

на соціальних сторінках/сайтах  

 Протягом 

всього року  

Голова 

студсамоврядування 

3. 

Інформування студентів про 

роботу  студентського 

самоврядування. 

 протягом 

навчального 

року 

Голова 

студсамоврядування 

 

 

 

 

 

 

 


