
 

 



№ засідання, 

термін 

проведення 

 

Питання, які висуваються для обговорення 

 

Відповідальний за 

виконання  

 

 

Засідання № 1 

Вересень  

1. Вибори голови студентської Ради, старостат 

академічних груп. 

2. Вибори членів студентського 

самоврядування. 

3. Вивчення Положення про студентське 

самоврядування, прав та обов’язків членів 

студентського самоврядування 

4. Затвердження плану роботи Ради 

студентського самоврядування на 

навчальний рік. 

 

Заввідділення 

Недзельська О.Б., 

Чумак В.В. 

 

 
Голова студентського 

профкому  

Гордієнко А.М. 

 

 

Засідання № 2 

Жовтень  

1. Інформація про відвідування студентами 

занять. 

2. Ознайомлення студентів з їх правами та 

обов’язками, правилами проживання та 

правилами внутрішнього розпорядку у 

гуртожитку. 

3. Підготовка та розробка заходів до Дня 

працівників освіти, Дня українського 

козацтва, 129-ї річниці заснування 

Мигійського коледжу. 

Голова Студентської Ради   

Гоцуляк Олександра 

 

Голова комісії з організації та 

проведення дозвілля 

Радзієвська Анастасія 

 

Куратори академічних груп 

Голова комісії зі спортивно – 

оздоровчих питань  

Чабанова Вікторія 

 

 

 

Засідання № 3 

Листопад  

1. Аналіз зайнятості студентів у позаурочний 

час (участь у роботі гуртків, клубів, секцій). 

2. Відвідування студентами консультацій та 

індивідуальних занять для допомоги з 

окремих предметів. 

3. Підготовка та розробка заходів до Дня 

студента, Дня працівника 

сільськогосподарського господарства. 

Голова Студентської Ради   
Гоцуляк Олександра 

 

Голова комісії з питань 

навчання та дисципліни 

Мурзак Андрій 

 

Голова комісії з організації та 

проведення дозвілля 

Радзієвська Анастасія 

 

 

Засідання № 4 

Грудень  

1. Інформація про відвідування студентами 

занять. 

2. Інформація про успішність студентів. 

3. Інформація про виконання студентами 

правил внутрішнього розпорядку коледжу. 

4. Аналіз роботи студентського 

самоврядування за І семестр 2019-2020 н.р. 

5. Огляд-конкурс «Краща кімната 

гуртожитку» 

Голова комісії з питань 

навчання та дисципліни 

Мурзак Андрій 

 

Голова Студентської Ради 

Гоцуляк Олександра 

 

Голова комісії з соціально – 

побутових питань 

Варецький Богдан 



 

 

Засідання № 5 

Січень  

1. Аналіз стану дисциплінарної діяльності та 

успішності студентів, оцінка результатів 

складання зимової екзаменаційної сесії. 

2. «Самоврядування в гуртожитку, його 

ефективність». 

3. Робота із студентами, які порушують 

правилами внутрішнього розпорядку в 

коледжі.  

Голова Студентської Ради 

Гоцуляк Олександра 

 

Голова комісії з соціально – 

побутових питань 

Варецький Богдан 

 

Голова комісії з питань 

навчання та дисципліни 

Мурзак Андрій 

 

 

Засідання № 6 

Лютий  

1. Тематичні години спілкування у групах, 

попередження суїциду «Життя – це скарб, 

бережи його». 

2. Аналіз зайнятості студентів у позаурочний 

час ( участь у роботі гуртків, клубів, 

секцій). 

3. Конкурсно-розважальна програма, вітання з 

поштової скриньки «Кохання чисте як 

росинка» (до Дня Святого Валентина) 

Куратори академічних груп 

 
Голова комісії з питань 

навчання та дисципліни 

Мурзак Андрій 

 

Голова комісії з організації та 

проведення дозвілля 

Радзієвська Анастасія 

 

 

Засідання № 7 

Березень  

1. Інформація про підготовку студентів до 

атестації. 

2. Підготовка та розробка заходів до 

Міжнародного жіночого дня, конкурсу 

«Софіївські зорі». 

3. Участь студентів коледжу в озелененні 

території. 

Голова Студентської Ради 

Гоцуляк Олександра 

 

Голова комісії з організації та 

проведення дозвілля 

Радзієвська Анастасія 

 

 

Засідання № 8 

Квітень  

 

1. Інформаційно-тематична виховна година у 

групах «Гірка зірка полину». 

2. Підготовка та розробка заходів до конкурсу 

«Студент року». 

3. Екскурсія до Первомайського краєзнавчого 

музею. 

Куратори академічних груп 

 

Голова комісії з організації та 

проведення дозвілля 

Радзієвська Анастасія 

 

 

Засідання № 9 

Травень  

1. Рейди контролю навчальної і трудової 

дисципліни. 

2. Тиждень пам’яті присвячений Дню пам’яті 

та примирення. 

3. Підготовка та розробка заходів до Дня 

Матері «Чорнобривців насіяла мати». 

Голова Студентської Ради 

Гоцуляк Олександра 

 
Голова комісії з організації та 

проведення дозвілля 

Радзієвська Анастасія 

 

 

Засідання № 10 

Червень  

1. Аналіз роботи студентського 

самоврядування за 2019-2020 н.р. 

2. Внесення пропозицій щодо планування 

роботи на наступний навчальний рік. 

3. Підготовка до святкової лінійки «Під звуки 

не старіючого вальса». 

Голова Студентської Ради 
Гоцуляк Олександра 

 

Голова комісії з організації та 

проведення дозвілля 

Радзієвська Анастасія 



 


