
                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                             Директор КВНЗ КОР  

«Чорнобильський медичний коледж» 

                                                                                                      ________________  М.П. Сосюкало 

                                                          30 серпня 2020 року 

 

План  

роботи студентської ради 

КВНЗ КОР  «Чорнобильський медичний коледж» 

на ІІ семестр 2020-2021 н.р. 
№  

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Січень 

1. Онлайн виховний  захід: «А то третій 

празник – Святе Водохреща» 

19.01.21 р. студрада  

2. Робота з батьками тих студентів, що мають 

академзаборгованість та пропуски занять за 

минулий семестр. 

13.01.-

17.01.21 р. 

Карасюк Т.В., 

студрада. 

 

3. Засідання студентської ради: 

а) підсумки роботи студради за 1-й семестр; 

б)планування роботи студради на 2-й 

семестр в умовах карантину; 

в) робота з невстигаючим студентами. 

14.01.21 р. Карасюк Т.В., 

студрада. 

 

4. Створити  відео ролик «Вітаю з днем 

Тетяни» 

25.01.21 Студрада 

Дендроф О. 

 

5. Участь у мітингах до Міжнародного пам’яті 

жертв голокосту 

27.01.21 р. Студрада  

Лютий 

1. Першість коледжу з волейболу. протягом 

місяця 

Кушніров 

В.А.,студрада 

 

2. До Дня Святого Валентину: « Подаруй 

«валентинку»» ( фото з «валентинкою»)                                                                                                                                         

 

14.02.21 р. студрада, 

Карасюк Т.В. 

 

3. Випуск онлайн- газети  до Дня Святого 

Валентина. 

до 

14.02.2121 р. 

3-А курс, 

Кравченко 

Т.В. 

 

4. Зустріч з представниками правоохоронних 

органів. 

3-й тиждень  Карасюк Т.В.  

5. Засідання студентської ради: 

а) робота сектору профорієнтації в умовах 

карантину; 

б) про підготовку до загально-коледжних 

березневих заходів. 

09.02.21 р. студрада, 

Карасюк Т.В. 

 

6. День Героїв Небесної Сотні. Виховні 

години. Вшанування пам’яті(21.02). 

 

21.02.2121 р. Студрада, 

Карасюк Т.В. 

 

Березень 



1. Всесвітній день імунітету ( онлайн –

повідомлення) 

До 

01.03.2121 р. 

Студрада, 

 

 

2. Випуск онлайн- газети  До дня 8 Березня. 

 

до 08.03.21 

р. 

3-В курс, 

Дьогтяр Н.М. 

 

3. Урочистості з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 8 Березня( відео- привітання 

від студради)  

 

 05.03.21 р. Карасюк Т.В, 

студрада 

 

4. Робота з студентами, що мають пропуски 

занять без поважних причин 

 

2-й тиждень студрада,  

Карасюк Т.В. 

 

5. Акція  « Студенти-медики за здоровий 

спосіб життя». Лекції та тренінги для учнів 

шкіл. 

3-й тиждень Мосійчук С.  

6. Турнір з волейболу серед студентських 

команд м. Яготина. 

протягом 

місяця 

 

Кушніров 

В.А., 

студрада. 

 

7. Засідання студентської ради: 

а)робота з невстигаючими студентами; 

б) про підготовку до загально-коледжних 

квітневих заходів. 

10.03.21 р. Карасюк Т.В., 

студрада 

 

 

Квітень 

1. Акція “Коледж сміється.” ( смішні відео, 

картинки, анекдоти – фейсбук)                                                                                                                                     

 

01.04.21 р. Студрада, 

старости  

 

2. Взяти участь в акціях: "Рідному місту – 

чисте обличчя" та "Посади дерево на рідній 

Яготинщині". 

протягом 

місяця 

Карасюк Т.В., 

студрада. 

 

3. До Всесвітнього дня здоров’я (07.04) –  

акція волонтерів «Твоє здоров’я в твоїх 

руках»( за програмою рівний рівному). 

 

 1-2 тиждень Карасюк Т.В., 

студрада, 

Дьогтяр Н.М. 

 

4. Конкурс "Краща за фахом" відділення 

"сестринська справа" 

3 –й 

тиждень 

Кузнєцова 

Л.П. 

 

5. Випуск онлайн-газети  до  Дня 

Чорнобильської трагедії. 

до 26.04.21 

р. 

1-А  

Лісова С.І 

 

6. Легкоатлетичний пробіг, присвячений 

пам"яті героїв Чорнобиля. 

 26.04.21 р. Кушніров 

В.А., Карасюк 

Т.В., 

студрада 

 

7. Засідання студентської ради: 

а)про успішність та трудову дисципліну на 

відділеннях коледжу; 

б)робота з невстигаючими студентами; 

в) про підготовку до загально-коледжних 

травневих заходів. 

06                                                                                                            

.04.21 р. 

Карасюк Т.В., 

студрада 

 

 



8. Організувати роботу волонтерів по наданню 

допомоги ветеранам, одиноким престарілим 

громадянам  в копанні городів і т.п. 

4-й тиждень Дьогтяр Н.М., 

загін 

"Милосердя 

 

Травень 

1. Великодні свята. 04.05.21 студрада  

2. Засідання студентської ради: 

а) вибори до студради; 

б) про підготовку до загально-коледжних 

червневих заходів. 

11.05.21 Карасюк.Т.В., 

студрада. 

 

3. Взяти участь у святкуванні Дня Перемоги. 

Покладання квітів до меморіалу Слави. 

09.05.21 р. 

 

Карасюк Т.В.  

4. Заходи  до Міжнародного дня сім’ї: 

а) акція «Скажи дякую батькам»; 

б) фотовернісаж «Родинні світлини» 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

15.05.21 р. 

Студрада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Організувати роботу волонтерів в сім’ях 

соціально- незахищеної категорії. 

протягом 

місяця 

загін  

"Милосердя" 

 

6. Робота зі студентами, що пропускають 

заняття без поважних причин. 

 

17-20.05.21 

р. 

Карасюк Т.В., 

студрада. 

 

7. Всеукраїнська благодійна акція "Серце до 

серця 2021". 

протягом 

місяця 

Дьогтяр Н.М., 

загін"Милосер

дя" 

 

8. Брей- ринг  до Дня Європи                                                                                                                                                                                                                                                       3-й  тиждень студрада  

Червень 

1. Акція: « Подаруй радість дітям» (взяти 

участь в районних заходах, присвячених 

Дню захисту дітей) 

01.06.21 р. Карасюк Т.В., 

студрада 

 

2. Засідання студентської ради: 

-підготовка до сесії; 

-організація випускного. 

           

08.06.21 р. 

студрада  

3. День медичного працівника “Шануй 

медика» 

21.06.21 р.  Карасюк Т.В., 

студрада 

 

4. Акція «Здорові діти- здорова нація». 

Пропаганда здорового способу життя в 

літніх пришкільних таборах. 

3-й тиждень студрада  

5. Випускний вечір. 4-й тиждень Карасюк Т.В., 

студрада 

 

 
                                                                                                                           

Розглянуто на засіданні 

методичної ради 

Протокол № 1 від  29.08.2020 р. 

 

 

                                                                                 

 

 


