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№ 

п/п 
Назва заходу Термін виконання 

Відповідальність за 

викладання 

1. 

 

Взяти участь в організації  поселення 

студентів І курсів 
27-29.08.2018 Члени СД 

2 

Взяти участь в урочистостях з нагоди 

початку навчального року «З святом 

знань!» 

  

31.08. 2018 
Члени студентського 

парламенту 

3 

Взяти участь у загальних зборах студентів, 

що проживають у гуртожитку “Правила 

проживання та виконання внутрішнього 

розпорядку, заходи безпеки та заходи 

щодо запобігання зловживанням у 

фінансовій діяльності, корупційним та 

злочинним діями ”. 

Вересень 2018 
Члени студентського 

парламенту 

4 

Ознайомитись з заходами училища щодо 

організації початку нового 2018- 2019н.р 

та щодо запобігання зловживанням у 

фінансовій діяльності, корупційним та 

злочинним проявам  

Вересень 2018 Члени СД 

5 

Провести анкетування щодо визначення їх 

адаптації до нових умов у вищому 

навчальному закладі, та щодо запобігання 

у фінансовій діяльності корупційним і 

злочинним діям. 

Вересень 2018 Члени СД 

6 

Участь в училищних та міських заходах 

щодо відзначення знаменних та пам’ятних 

дат, професійних свят. 

Протягом року 
Голова студентського 

парламенту 

7 
Організувати та провести конкурс              

« Кращий Студент року 2018»  
Жовтень 2018 

Голова студентського 

парламенту 

8 Робота дебатного клубу 

Протягом  

навчального року 

 

Гранчак Тетяна 

9 Робота літературного клубу 
Протягом 

навчального року 
Романішена Яна 

10 Організація  тематичних фотосушок  
Протягом 

навчального року 
Розгон Любов 

11 Організація вечорів на естетичну тему  
Протягом  

навчального року 
Гаращук Марина 

12 Організація  акцій милосердя 
Протягом  

навчального року 

Голова сектору  

громадських справ 

13 
Участь у міських заходах за ініціативою 

студентської міської ради 

Протягом 

навчального року 
Члени СД 

14 
Участь в тижні безпеки життя та 

пропаганди здорового способу життя. 
3-7.09.2018 

Смолінська Ірина 

 

15 

Провести звітно-виборні збори 

студентського парламенту ( 10 

представників від кожної групи) 

10.09.  2018 
Смолінська Ірина 

 



16 
Взяти участь у Всеукраїнському Дню миру 

 Провести акцію "Блакитний марш миру" 
21.09.  2018 Члени СД 

17 

Організувати урочистості з нагоди Дня 

працівника освіти та дня людей похилого 

віку. 

04.10. 2018 Члени СД 

18 

Взяти участь у конкурсній програмі 

«Осінній дебют» для  студентів перших 

курсів 

 

Жовтень 2018 
Члени СД 

 

 

19 

Проведення творчого навчання 

студентського активу “Лідер” 
Раз на два місяці Члени парламенту 

 

20 

 Провести рейд-перевірку житлових умов 

студентів 
Раз на два місяці члени СД 

21 

Взяти участь у діяльності тимчасових рад з 

підготовки та проведення загально- 

училищних заходів 

       За потребою              Члени парламенту 

22 

Надання допомоги в організації роботи 

груп, студентських активів, розподіл і 

виконання доручень безпосередньо в групі 

та під час діяльності постійних і 

тимчасових рад 

За потребою Члени СД 

23 

Взяти участь в організації та  проведенні 

конкурсу  « Краща кімната» в гуртожитку 

 

08.11.2018 

 

 

 

Члени СД, 

члени профспілкової 

організації 

члени ради гуртожитку 

 

24 

Взяти участь у Міжнародному дні 

студента:  

Організувати заходи до Міжнародного дня 

студента 

15.11.2018 

 
Члени СД 

25 Провести українські народні звичаї  у 

сучасному побуті: «Андріївські вечорниці» 
12.12.2018 

Члени студентської ради 

гуртожитку 

26 

Провести рейд-перевірку житлових умов 

студентів 

 

Перший тиждень 

лютого 

Члени СД 

 

27 
Взяти участь в заходах з нагоди 

Всесвітнього Дня Здоров'я 
02-04.04.2019 Члени СД 

28 
Вести облік особистих досягнень студентів 

у різних видах поза аудиторною діяльності 
Постійно 

Члени СД 

Секретар 

Методист 

29 

Контролювати  відвідування  пар, 

відпрацювання пропусків, перездачу 

незадовільних оцінок, прибирання 

аудиторій та закріплених ділянок 

Постійно 
 Сохацька Альона 

Сектор дисципліни і порядку 

30 

Волонтерські акції для ветеранів війни та 

праці до Дня людей похилого віку, 

Великодня, Дня пам’яті та примирення 

У визначені дати 

Сектор громадських справ та 

волонтерства 

 

31 
Взяти учать у святкувані заходів до Дня 

молоді. 
Кінець червня 2019 Студентський парламент 



 


