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«Погоджено»                                                                                    Студентський                                         

заступник директора                                                                                директор 

з виховної роботи                                                __________(Смолінська Ірина)                         

_____________(Чернецька Н.Й. 



№ 

п/п 
Назва заходу Термін виконання 

Відповідальність за 

викладання 

1. 

 
Взяти участь у поселенні студентів І курсів 25-26.08.2017 Члени СД 

2 

Взяти участь в урочистостях з нагоди 

початку навчального року «З святом 

знань!» 

  

31.08. 2017 
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 2017 
Члени студентського 

парламенту 

4 

Ознайомитись з заходами училища щодо 

організації початку нового 2017- 2018н.р 

та щодо запобігання зловживанням у 

фінансовій діяльності, корупційним та 

злочинним проявам  

Вересень 2017 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 2017 Члени СД 

6 

Участь в училищних та міських заходах 

щодо відзначення знаменних та пам’ятних 

дат: дня партизанської слави, Дня 

захисника Вітчизни, Дня жертв 

голодоморів, 72 річниця визволення 

України, міста від фашистських 

загарбників, Дня пам’яті та примирення, 

День незалежності України та інші 

(мітинги, волонтерські акції, свята) 

Протягом року 
Голова студентського 

парламенту 

7 
Участь в тижні безпеки життя та 

пропаганди здорового способу життя. 
1-8.09.2017 

Чернецька Н.Й. 

 

8 

Провести звітно-виборні збори 

студентського парламенту ( 10 

представників від кожної групи) 

12.09.  2017 

Члени СД 

 

 

9 
Взяти участь у Всеукраїнському Дню миру 

 Провести акцію "Блакитний марш миру" 
21.09.  2017 Члени СД 

10 

 Взяти участь у Всесвітньому дню туризму 

«Культурні та літературні сторінки 

Кам’янця» 

27.09.2017 Члени СД 

11 
Організувати урочистості з нагоди Дня 

працівника освіти 
28.09. 2017 Члени СД 

12 

Взяти участь у конкурсній програмі 

«Осінній дебют» для ІфА, ІфБ, ІфВ 

 

17.10.2017 
Члени СД, 

 



13 
Взяти участь у конкурсній програмі 

«Осінній дебют» для студентів Іл, Іа 

26.10.2017 
Члени СД 

 

14 

Проведення творчого навчання 

студентського активу “Лідер” 
Раз на два місяці Члени парламенту 

 

15 

 Провести рейд-перевірку житлових умов 

студентів 
Раз на два місяці члени СД 

16 

Взяти участь у діяльності тимчасових рад з 

підготовки та проведення загально- 

училищних заходів 

       За потребою              Члени парламенту 

17 

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 

18 

Взяти участь у проведенні конкурсу на 

кращу кімнату та секцію у гуртожитку 

 

09.11.2017 

 

 

 

Члени СД, 

члени профспілкової 

організації 

члени ради гуртожитку 

 

19 

Взяти участь у Міжнародному дні 

студента:  

1.Організувати та провести день 

студентського самоврядування 

«Студентське самоврядування: 

пропонуй,плануй,організовуй,виконуй»  

 

2. Провести та організувати студентську 

вечірку на City Fashion Club 

 

 

 

17.11.2017 

 

 

 

 

 

 

Члени СД 

 

 

21 

Взяти участь у заходах до Дня Гідності та 

свободи та Дня пам’яті жертв голодоморів 

і політичних репресій в Україні 

-  взяти участь в акції «Засвіти свічку»; 

 

20-26.11.2017 

 

 

Члени СД 

22 
Провести «Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом» 

01.12.2017 

 

Члени СД 

 

23 

«Високий обов’язок захищати Вітчизну» -  

взяти участь у заходах до Дня збройних 

сил України 

 

04-08.122017 Члени СД 

24 
Організувати благодійні акції з нагоди Дня 

благодійності 
11.12.2017 Члени СД 

25 Провести українські народні звичаї  у 

сучасному побуті: «Андріївські вечорниці» 
12.12.2017 

Члени студентської ради 

гуртожитку 

26 Взяти участь у Святкових вітаннях , та у 

благодійній акції для малозабезпечених 

дітей: «Допоможи дитині» (до Дня 

Святителя і Чудотворця Миколая) 

19.12.2017 Члени СД 

27 

 
Організувати урочистості з нагоди  тижня Дня 

Соборності та Свободи України 22.01.2017 
Члени СД  

 



28 

Провести рейд-перевірку житлових умов 

студентів 

 

Перший тиждень 

січня 

Члени СД 

 

29 
 Організувати День пам’яті жертв під 

Крутами 
30.01.2018 Члени СД 

30 
Організувати акцію з нагоди Всесвітнього 

дня боротьби проти раку 
27-28.02.2018 Члени СД 

31 

Організувати заходи до дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших 

держав ( день пам'яті воїнів-

інтернаціоналістів, 28 річниці виведення 

військ колишнього СРСР з республіки 

Афганістан) 

13-15.02.2018 Члени СД 

  32 

 

Покладання квітів до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших 

держав 

 

15.02.2018 Члени СД 

33 

Покладання квітів до Дня вшанування 

пам’яті Героїв Небесної Сотні 

 

19.02.2018 Члени СД 

34 
Взяти участь урочистості з нагоди 

Міжнародного дня рідної мови  
21.02.2018 Члени СД 

35 

Провести заходи до Дня пам’яті загиблих 

героїв Небесної сотні: «Вшануй хвилиною 

мовчання,Вкраїно, тих, що полягли» 

20-22.02.2018 Члени СД 

36 

 

Взяти участь в урочистостях з нагоди 

Міжнародного дня жінок 

 

08.03.2018 Члени СД 

37 

Покладання квітів до Дня народження 

Шевченка 

 

09.03.2018 Члени СД 

38 
Взяти участь в урочистостях з нагоди 

Всесвітнього дня поезії 
21.03.2018 Члени СД 

39 

Взяти участь в заходах з нагоди 

Міжнародного дня боротьби за ліквідацію 

расової дискримінації 

21.03.2018 Члени СД 

40 

 

Взяти участь в міській акції, присвяченій 

Всесвітньому дню боротьби із 

захворюваннями на туберкульоз: 

"Туберкульоз. Боротьба продовжується" 

22.03.2018 Члени СД 

41 
 заходи з нагоди Міжнародного дня 

Інтернету 
04.04.2018 Члени СД 

42 
Взяти участь в заходах з нагоди 

Всесвітнього Дня Здоров'я 
04-06.04.2018 Члени СД 

43 
Взяти участь в  заходах з нагоди Річниці 

Чорнобильської трагедії 
25-27.04.2018 Члени СД 

44 
Організувати виховні заходи з нагоди 

Всесвітнього дня відмови від куріння 
30-31.05.2018 Члени СД 



45 Урочистості до Дня медичного працівника 14.06.2018 
Члени СД 

 

46 
Вести облік особистих досягнень студентів 

у різних видах поза аудиторною діяльності 
Постійно 

Члени СД 

Секретар 

Методист 

47 

Контролювати студентами відвідування 

студентами пар, відпрацювання пропусків, 

перездачу незадовільних оцінок, 

прибирання аудиторії  

Постійно Центр дисципліни і порядку 

48 

 

Проводити розважальні заходи: 

вечори відпочинку, дискотеки, 

інтелектуальні ігри. 

 

 

Згідно з планом 

виховної роботи 

училища 

Сектор культурно-масової 

дисципліни 

49 

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 

 

 

 

 
 


