
                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                             Директор КВНЗ КОР  

«Чорнобильський медичний коледж» 

                                                                                                      ________________  М.П. Сосюкало 

                                                           29 серпня 2019 року 

 

План  

роботи студентської ради 

КВНЗ КОР  «Чорнобильський медичний коледж» 

на І півріччя 2019-2020 н.р. 
№  

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Вересень 

 

1. 

 

 

 

Засідання студради: 

а) звіт про роботу студентської ради за 

2018-2019 н.р.; 

б) співпраця студентської ради та 

профспілкового комітету КВНЗ КОР 

«ЧМК»; 

в) обговорення плану роботи студентської 

ради на І-е півріччя 2019-2020 н.р.; 

г) навчання активу груп 1-го курсу по 

ознайомленню з правами та обов"язками 

студентських груп в умовах 

самоврядування. 

3.09.19 

 

Карасюк Т.В. 

Литвин Т. 

 

 

2. Взяти участь в організації загально- 

коледжних заходів: 

- День знань; 

- посвята першокурсників в студенти; 

- День міста "Яготин – місто можливостей"; 

- спортивні змагання присвячені Дню 

фізкультури і спорту "Веселі старти", 

конкурс студентської каші; 

 

 

    02.09.19 

 

21.09.19 

      2-й 

тиждень 

 

 

 

Карасюк Т.В., 

студрада 

 

керівник 

фізвиховання 

 

3. Робота з студентами, що стоять на 

внутрішньо-коледжному обліку, 

студентами, що мають 

академзаборгованість. 

5.09.19 студрада 

 

 

4. Збори студентів 1-го курсу 

«Знайомство з коледжем» 

04.09.19 Литвин Т. 

Кіріченко М. 

 

5. «Коледж – наш другий дім». (генеральне 

прибирання аудиторій) 

останній 

тиждень 

кожного 

місяця 

 

 

Карасюк Т.В., 

студрада, 

куратори груп 

 

6. Засідання студради перший 

вівторок 

місяця 

Карасюк Т.В., 

Литвин Т., 

старости груп 

 

7. Взяти участь в районному заході «Козацькі 

ігри» 

вересень-

жовтень 

Карасюк Т.В., 

Кушніров В.А, 

студрада 
 

 



8. Систематично брати участь в районих та 

обласних  національно-патріотичних 

заходах. 

протягом 

семестру 

студрада 

 

 

9. Акція до Всеукраїнського дня бібліотеки 

«Подаруй бібліотеці книжку». 

 

останній 

тиждень 

місяця 

 

Карасюк Т.В., 

студрада, 

куратори груп 

 

10. Загально-коледжна лінійка.  

 

05.09.19 Карасюк Т.В., 

студрада, 

 

11 Робота волонтерського загону по допомозі 

переселенцям з зони АТО і Криму, воїнам 

АТО та  їх сім’ям. 

протягом 

семестру 

Дьогтяр Н.М., 

Міняйло Н. 

 

Жовтень 

1. Взяти участь в організації загально- 

коледжних заходів:  

 

а) День працівників освіти; 

  

б) огляд художньої самодіяльності: 

"Таланти твої – першокурснику".  

 

 

 

04.10.19 

 

17.10.19 

 

 

 

Карасюк Т.В.,  

 

студрада  

 

 

2. До Міжнародного дня людей похилого віку 

– Дня Ветерана. Волонтерська акція 

«Подвір’я ветерана» (допомога пристарілим 

громадянам на присадибних ділянках тощо).  

 

протягом 

місяця 

 

волонтерський 

загін 

«Милосердя»; 

студрада 

 

3.  Випуск газети "Студентський вісник» до 

Дня працівників освіти 

до 05.10.19 

 

4 А курс  

4. Робота зі студентами, що мають пропуски 

без поважних причин.  

3-й 

тиждень 

Карасюк 

Т.В.,студрада  

 

6. Засідання студради:  

а) методичні рекомендації щодо діяльності 

студентської ради;  

б) організація гурткової роботи в коледжі;  

в) підготовка до жовтневих свят  

01.10.19 

 

Карасюк Т.В.,  

Литвин Т.,  

старости груп  

 

7. Оцінювання умов проживання студентів на 

приватних квартирах.  

протягом 

місяця 

куратори груп, 

студрада 

 

8. Загально-коледжна лінійка.  

 

07.10.19 

 

Карасюк Т.В.,  

студрада 

 

9. Першість коледжу з рухливої гри «Лапта».  протягом 

місяця 

Кушніров В.А.  

студрада  

 

10. День захисникаУкраїни: 

а)випуск газети «Студентський 

вісник»; 

б) КВЕСТ на відкритій місцевості. 

14.10.19 

 

Литвин Т., 

студрада 

 

Листопад 

1. - День студента:  

 

а) КВК між групами 3-х курсів;  

 

б) випуск газети 

  
 

 

 

14.11.19 

 

 

 

 

 

 

Карасюк Т.В.,  

Литвин Т. 

 

2 – А курс 

 

 

 

 



2 Першість коледжу з настільного тенісу, 

шашок та шахів. 

протягом 

місяця 

Кушніров В.А.  

3. Робота зі студентами, що мають пропуски 

без поважних причин.  

другий 

тиждень 

студрада  

 

 

  4. Засідання студради:  

а) "Адаптація студентів 1-го курсу до умов 

навчання в коледжі та проживання на 

квартирах";  

б) обговорення «Роль  самоврядування у 

формуванні дружнього колективу»; 

 в) підготовка до грудневих свят  

06.11.19 

 

Карасюк Т.В.  

Литвин Т.  

 

5. Загально-коледжна лінійка.  11.11.19 Карасюк Т.В.,   

6. Випуск газети "Студентський вісник" до 

Дня студента.  

до 15.11.19 

 

2- Акурс  

 

 

7 Всеукраїнська акція «Запали свічку» 23.11.19 Литвин Т.  

Грудень 

1.  Всесвітній День боротьби зі СНІДом: 

а) акція «Червона стрічка». 

перший 

тиждень 

 

Карасюк Т.В.,  

студрада  

 

2. Інформаційна просвіта «Тютюнопалінню – 

НІ!» 

03.12.19 студрада, 

редколегія  

 

3. Засідання студради: 

а) профілактика неуспішності серед 

студентської молоді; 

 б) звіт про роботу студентської ради за 1 

семестр; 

 

10.12.19  

 

ЛитвинТ. 

 

3. Взяти участь в загально-

коледжних заходах:  

- День збройних сил України – 

свято справжніх чоловіків. 

(силове багатоборство);  

- Новорічний вечір;  

  

 

до 

06.12.19 

 

 

 

27.12.19 

керівник 

фізвиховання;  

Карасюк Т.В., 

студрада  

Карасюк Т.В., 

студрада  

 

4. Волонтерська акція «З Новим Роком!» 

(подарунки дітям з малозабезпечених сімей) 

Протягом 

місяця 

Волонтерський 

загін 

«Милосердя» 

 

5. Загально-коледжна лінійка про підсумки 

роботи за І-е півріччя. 

19.12.19 Карасюк Т.В., 

студрада  

 

 

 
                                                                                                                           

Розглянуто на засіданні 

педгогічної ради 

Протокол № 1 від  29.08.2019 р. 

 

 

 
                                                                                  

 

 

 


