
ПЛАН 

роботи студентської ради

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально- 
економічного коледжу

на 2020-2021 навчальний рік

№ Зміст роботи Виконавець Термін
виконання

І Проведення засідань СР Голова СР Щомісяця
2 Вивчення та ознайомлення головою

СР роботи відділів органу

студентського самоврядування

Голова СР Постійно

л3 Супровід та вдосконалення сайту

Студентської ради

Голова СР.

члени СР

Постійно

4 Формування органів студентського 

самоврядування

Члени Ради

гуртожитку, члени

СР. старости груп

До

30.10.2020р.

5 Організація індивідуальних 

зустрічей зі студентами, бесіди та 

консультації з питань навчання та 

дисципліни.

Навчальний та 

організаційно- 

виховний відділ

Упродовж 

навчального 

року

6 Проведення тематичних заходів 

згідно плану виховної роботи
Відділ туризму та 

культурно- 

мистецької роботи 

та організаційно 

виховний відділ

Упродовж

навчального

року

7 Допомога в організації 

регіонального молодіжного форуму 

«Наука та інновації в умовах 

пандемії»

Науковий відділ СР Жовтень

8 Допомога в організації II

Міжнародної наукової студентської

Голова СР. члени

СР. науковий відділ

Листопад



1----------- конференції «Молодь і науковий 

прогрес в соціально-економічному 

та освітньому просторі суспільства»

9 Участь в усіх науково- практичних 

та культурно- масових заходах 

Коледжу у тому числі заходах, які 

мають статус міжнародних

Голова СР, члени

СР

Упродовж

навчального

року

10 Проведення Студентського

наукового пікніку
Активісти коледжу 

та члени СР

Травень

2021р.

И Допомога в підготовці до

Міжнародної науково- практичної 

конференції

Науковий відділ Травень

2021р.

12 Організація фестивалю «Подільська 

ліра»

Активісти коледжу 

та члени СР

Травень

2021р.
13 Допомога в проведенні заходів 

присвячених 50-річчю коледжу

Члени СР Червень

2021р.

Правове виховання
14 Ознайомлення студентів з їх 

правами та обов'язками, правилами 

проживання та правилами 

внутрішнього розпорядку у 

гуртожитку

Голова відділу з 

питань 

проживання, 

організації побуту 

та змістовного 

дозвілля в 

гуртожитку

Вересень

2020р.

1

15 Проведення міні-тренінгів до 

Міжнародного дня боротьби проти 

насилля «Попередження булінгу»

Голова СР. 
психологічна

служба

Жовтень

2020 р.

16 Проведення заходів та бесід щодо

попередження правопорушень серед

неповнолітніх студентів

Голова СР. 
заступники 
голови СР, 
голова відділу з 
питань 
проживання.

Упродовж

навчального

року



- порганізації пооуту

та змістовного 

дозвілля в 

гуртожитку

■ ~ ~ і

17 Проведення індивідуальних 

зустрічей і бесід зі студентами, 

схильними до правопорушень

Голова СР. 

секретар СР. 

заступники голови 

СР. голови відділів 

СР

Упродовж 

навчального 
року

18 Проведення загальноколеджівських

заходів соціального характеру

Члени СР.

психологічна

служба

Упродовж

навчального

року

19 Залучення студентів до 

волонтерського руху, встановлення 

контактів з громадськими 

організаціями міста, зі службою 

соціального захисту міського 

виконавчого комітету'

Члени СР. 

організаційно- 

виховний відділ 

психологічна 

служба*

Протягом року

20 Участь в загальноміських заходах Члени СР Протягом року

Естетичне виховиннм
21 Організація і проведення заходів.

присвячених календарним та 

традиційним датам

Відділ туризму та

культурно- 

мистецької роботи

Протягом року

Фізичне виховання
22 Участь у міських змаганнях серед 

закладів вищої та передвишої освіти 

та спортивних організацій

Відділ організації

спортивно-масових

змагань

Протягом року

R о голови студентської ради арина Квітінська


