
ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор КММК  

__________В.П. В’юницький  

«____» червня 2017 р. 

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ Київського міського 

медичного коледжу На 2017 – 2018 навчальний рік 

Організаційна робота 

№ 

Зміст роботи Виконавець Термін 

виконання 

1 Засідання студентської 
ради КММК 

Голова студентської 

ради 

Щотижня 

2 Вивчення та ознайомлення 
членів Студентської Ради 
щодо студентського 
самоврядування коледжу 

Голова студентської 

ради 

Постійно 

3 Керування сайтом 

студентської ради 

Інформаційний 

сектор 

Постійно 

4 Посвята в студенти Заступник директора 

з виховної роботи, 

голова студентської 

ради 

31.08.2017 

5 Формування органів 

студентського 

самоврядування; 

- Призначення старост 

академічних груп (1 

курс); 

- Обрання 

(поновлення) 

студентської ради 

коледжу 

 

 

 

Завідуючі 

відділеннями 

 

Голова студентської 

ради 

 

 

 

До 08.09.17 

 

До 22.09.17 

6 Організація зустрічей 

студентів з адміністрацією 

коледжу 

Голова студентської 

ради 

Впродовж 

року 

7 День зустрічі випускників Зам. Директора з 

виховної роботи 

 

8 Організація 

індивідуальних зустрічей 

зі студентами бесіди та 

Голова студентської 

ради 

Впродовж 

року 



консультації з питань 

навчання тощо 

9 День відчинених дверей Директор, 

відповідальний 

секретар 

приймальної комісії 

 

10 Збір коштів зі студентів на 

витрати студентської ради 

(1 грн зі студента) 

Голова побутово-

господарчого сектора 

Щомісяця 

Організаційно-методичне забезпечення студентської ради 

№ Зміст роботи Виконавець Термін 

виконання 

1 Формування плану роботи 

студради коледжу 

Голова студентської 

ради  

До 25.08.17 

2 Проведення наради 

студентської ради коледжу 

Заступник голови 

студентської ради 

Щотижня 

3 Написання протоколів Зам. голови 

студентської ради 

Щотижня 

4 Надання інформаційних 

матеріалів про студентське 

життя у засоби масових 

інформації міста 

Голова 

інформаційного 

сектора, голова 

студентської ради 

Впродовж 

року 

5 Випуск студентських 

інформаційних, вітальних 

газет 

Голова 

інформаційного 

сектора, голова 

навчального сектора 

Впродовж 

року 

6 Налаштування радіо в 

коледжі 

Голова 

інформаційного 

сектора, голова 

студентської ради 

Вересень 

2017 

Патріотичне виховання 

№ Зміст роботи Виконавець Термін 

виконання 

1 Організація екскурсій Голова студентської 

ради 

Впродовж 

року 

2 Проведення заходу 

присвяченого вшанування 

учасників АТО на сході 

України 

Голова студентської 

ради, голова 

культурно-масового 

сектора 

Жовтень 

2017 р. 



3 Участь у тематичних 

виставок до ювілейних дат 

діячів культури, мистецтва 

і науки України 

Голова 

інформаційного 

сектора, голова 

культурно-масового 

сектора 

Впродовж 

року 

4 Участь у заході до дня 

пам’яті жертв Голодомору 

1932-1933 рр. та участь у 

міських, обласних і 

всеукраїнських заходах 

Голова 

інформаційного 

сектора, голова 

культурно-масового 

сектора 

23.11.17 

5 Заходи до Дня вшанування 

ліквідації наслідків аварії 

на чорнобильській АЕС 

Голова 

інформаційного 

сектора, голова 

культурно-масового 

сектора 

14.12.17 

6 Проведення заходу до 

Міжнародного Дня пам’яті 

жертв Голокосту 

Голова 

інформаційного 

сектора, голова 

культурно-масового 

сектора 

26.01.18 

7 Участь у заході до річниці 

з дня народження Т.Г. 

Шевченка 

Голова студентської 

ради 

Продовж 

року 

8 Участь у святкуванні Дня 

Медсестри 

Студентська рада 11.05.18 

9 Проведення Свята 

Вишиванки 

Студентська рада Травень 

2018 

Мовне виховання  

№ Зміст роботи Виконавець Термін 

виконання 

1 Підготовка і впровадження 

тижня мови до Дня 

української письменності 

та мови 

Голова 

інформаційного 

сектора 

Листопад 

2017 

2 Участь у підготовці та 

проведені вечорів до 

Міжнародного Дня рідної 

мови 

Голова 

інформаційного 

сектора 

Лютий 

2018 

Правове виховання  



№ Зміст роботи Виконавець Термін 

виконання 

1 Ознайомлення студентів з 

їх правами та обов’язками 

Політично-правовий 

сектор 

Вересень 

2017 

2 Зустрічі студентів з 

представниками 

правоохоронних органів, 

прокуратури 

Політично-правовий 

сектор 

Впродовж 

року 

3 Проведення заходів щодо 

протидії хабарництву, 

зловживанням і корупції в 

закладах освіти 

Голова студентської 

ради, політично 

правовий сектор 

Впродовж 

року 

4 Проведення бесід та 

заходів з профілактики 

поширення ксенофобських 

і расистських проявів 

серед студентської молоді 

Політично-правовий 

сектор, голова 

студентської ради 

Впродовж 

року 

5  Тиждень правових знань Політично-правовий 

сектор 

Грудень 

2017 

6 Введення обліку 

правопорушень серед 

студентів 

Заступник голови 

студради 

Впродовж 

року 

Моральне виховання  

1 Святковий концерт, 

присвячений Дню 

працівників освіти 

Голова 

інформаційного 

сектора, голова 

культурно-масового 

сектора, голова 

студради 

03.10.17 

2 Допомога в проведенні 

заходу Дискримінація і 

Стигма ВІЛ - інфікованих 

Голова студради, 

голова культурно-

масового сектора, 

інфекційне 

відділення 

Зима 2017-

2018 р. 

Естетичне виховання 

1 Організація і проведення 

заходів, присвячених 

календарним та 

традиційним датам 

  



 - Новорічні вечори 

 

 

- Концертна програма 

до Дня св. Валентина 

«Міс КММК» 

- Концертна програма 

до Дня 8-го березня 

«КВН» 

- День гумору «КВН» 

Голова культурно-

масового сектора 

 

Голова культурно-

масового сектора 

 

Голова культурно-

масового сектора 

 

Голова культурно-

масового сектора 

Грудень – 

січень 17-

18 р. 

14.02.18 

 

 

07.03.18 

 

 

04.04.18 

2 Випуск стіннівок Голова 

інформаційного 

сектора 

Впродовж 

року 

3 Організація виставок 

творчих робіт студентів 

Голова культурно-

масового сектора 

Впродовж 

року 

Трудове виховання 

1 Продовження співпраці з 

Благодійним фондом 

«Незалежна країна»  

Студентська рада Впродовж 

року 

2 Початок співпраці з 

червоним хрестом 

Студентська рада Вересень 

2017 

3 Контроль за прибиранням 

аудиторій закріпленими за 

академічними групами  

Голова побутово-

господарчого сектора 

Постійно 

4 Організація суботників на 

території коледжу 

Голова побутово-

господарчого 

сектора, голова 

спортивно-масового 

сектора 

Впродовж 

року 

5 Співпраця з центром 

зайнятості 

Голова студради Постійно 

Фізичне виховання і формування здорового способу життя  

1 Участь та допомога у 

проведенні спортивного 

свята до Дня фізичної 

культури та спорту 

України 

Голова спортивно-

масового сектора 

Вересень 

2017 



2 Участь у міських 

змаганнях серед 

навчальних закладів та 

спортивних організацій 

Голова спортивно-

масового сектора 

Згідно з 

календарем 

міського 

комітету з 

фізичного 

виховання 

та спорту 

3 Сприяти проведенню 

міських та регіональних 

туристично-спортивних 

змагань і зльотів для 

студентської молоді з 

метою популяризації та 

пропаганди спортивного 

тризму, здорового способу 

життя 

Голова спортивно 

масового сектора 

Впродовж 

року 

Валеологічне виховання 

1 Реалізація Концепції 

формування позитивної 

мотивації на здоровий 

спосіб життя 

Голова спортивно 

масового сектора, 

голова студради 

Впродовж 

року 

2 Проведення цикл бесід з 

питань попередження 

наркоманії та СНІДу 

Голова спортивно 

масового сектора, 

голова студради, 

голова навчального 

сектора 

Впродовж 

року 

3 Зустрічі студентів з 

медичними працівниками 

міста 

Голова спортивно 

масового сектора, 

голова студради 

Впродовж 

року 

4 Заходи присвячені 

Міжнародному дню 

відмови від куріння  

Голова спортивно 

масового сектора, 

голова студради 

Листопад 

2017 

5 Заходи до Всесвітнього 

дня боротьби з 

туберкульозом 

Голова спортивно 

масового сектора, 

голова студради 

Березень 

2018 

6 Участь у Днях донорства  Голова спортивно 

масового сектора, 

голова студради 

Впродовж 

року 

Голова студентської ради ____________________________________ 


