
ПЛАН РОБОТИ  СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ДВНЗ «БМЕТ» 

 № 
з/п  
 

Зміст роботи Виконавець Термін 
виконання 

1 2 3 4 

Організаційна робота 
 
1 Допомога в організації 

поселення студентів у 
гуртожиток 

Голова 
студентської ради 

кінець серпня 

2 Засідання студентської ради   Голова 
студентської ради 

Щомісяця 

3 Супровід та вдосконалення сайту 
студентської ради 

Заступник голови 
студентської 
ради, голова 
інформаційного 
сектору 

Постійно 

4 Посвята в студенти Голова 
студентської ради 

1 вересня 

5 Формування органів 
студентського самоврядування: - 
призначення старост  
   
- обрання (поновити) старост у 
гуртожитку  
  
- обрання (поновлення) складу 
студентської ради гуртожитку  
  
- обрання (поновлення) складу 
студентської ради  
 

 
Адміністрація. 
Голова 
студентської ради 
та гуртожитку  
  
Голова 
студентської ради 
гуртожитку  
  
Заступник 
директора з 
виховної роботи  
 Голова 
студентської ради 

 
До 11.09  
  
  
До 11.09   
  
  
До 14.09   
  
  
До 14.09 
 

6 Організація зустрічей студентів з 
адміністрацією технікуму 

Голова 
студентської ради  
 

Впродовж року 

 
 
 
 
 
 
 



Організаційно-методичне забезпечення   
студентської ради 

 № 
з/п  
 

Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

1 2 3 4 

1 Формування планів роботи: 
а) студради гуртожитку 
в) студради технікуму. 

Голова 
студентської ради 
гуртожитку . 
Голова 
студентського 
самоврядування. 

До 10.09 

2 Проведення засідань: 
а) студради гуртожитку 
б) студради технікуму 

Голова 
студентської ради 
гуртожитку.  
Голова 
студентського 
самоврядування 
 

Щомісяця 

3 3 Випуск студентських 
інформаційних та вітальних газет 

Голова 
студентської 
ради, голова 
інформаційного 
сектору 

Впродовж року 

4 Висвітлення інформаційних 
матеріалів про життя в технікумі  
у засобах масової інформації 

Голова 
інформаційного 
сектору, голова 
студентської ради  
технікуму та 
гуртожитку 

Впродовж року 

Основні напрямки виховної роботи зі студентами 

№ 
з/п  
 

Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

1 2 3 4 
                                               Патріотичне виховання  
 
1 Ознайомлення студентів - 

першокурсників з історією  
технікуму. 
 

Голова 
студентської ради 

Вересень  
 

2 Проведення заходів до Дня 
захисника Вітчизни 

Голова 
студентської 
ради, 

12.10 – 14.10  
 



голова 
культурно- 
масового сектору 

3 Проведення заходів до 
відзначення Дня Соборності 
України  
 

Голова 
студентської 
ради, голова 
інформаційного 
сектору  
 

Січень  
 

4 Проведення Свята вишиванки Студентська рада Травень  
Мовне виховання 

1 Участь у проведенні тиждня 
української мови та писемності 

Голова 
студентської ради 

Листопад  
 

2 Проведення заходів 
передбачених Міністерством 
освіти і науки України щодо 
реалізації державної політики у 
сфері міжнаціональних відносин 
та розвитку культур 
національних меншин  
 

Студентська рада Впродовж року  
 

                                                  Правове виховання 

 1 Ознайомлення студентів та учнів 
з їх правами та обов’язками, 
правилами проживання у 
гуртожитку 

Голова 
студентської ради 

Вересень  
 

2 Проведення заходів щодо 
протидії хабарництву, 
зловживанням  корупції в 
закладах освіти 

Голова 
студентської ради 

Впродовж року  
 

3 Проведення заходів та бесід 
щодо попередження 
правопорушень серед студентів 

Голова 
студентської ради 

Впродовж року  
 

4 Проведення індивідуальних 
зустрічей і бесід зі студентами, 
схильними до правопорушень  
 

Голова 
студентської ради 

Постійно  
 

5 Реалізація плану заходів на 
виконання державної програми 
протидії торгівлі людьми 

Голова 
інформаційного 
сектору 

Впродовж року  
 

6 Тиждень правових знань  Грудень  
 

 



Моральне виховання 

1 Святковий концерт до Дня 
працівників освіти 

Голова 
студентської ради 

початок жовтня 

2 Участь у святковому концерті до 
Дня 8-го Березня 

Голова 
студентської 
ради, голова 
інформаційного 
сектору, голова 
культурно- 
масового сектору 

Березень  

3 Участь у підготовці розважальної 
концертної програми до Дня св. 
Валентина 

Голова 
студентської 
ради, голова 
культурно- 
масового 

Лютий  

4 Участь в загальноміських 
заходах до Дня захисту дітей та 
до Дня молоді 

Студентська рада Червень   

Естетичне виховання 

1 1 Організація та проведення 
заходів:  
  
 заходи до Міжнародного Дня 
студента  
  
 новорічні вечори  
  
 концертна програма до Дня св. 
Валентина  
  
День гумору  
 

 
Студентська рада  
  
  
Голова 
студентської ради  
 

 
з 15.12 
 
 
 
 
 
 
14.02 
  
 
 1.04 
 

2 Організація виставок творчих 
робіт студентів 

Голова 
студентської ради  
 

Впродовж року 

Екологічне виховання 

 1 Участь у заходах з відзначення 
Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС 

Голова 
студентської 
ради, голова 
культурно- 
масовою сектору  
 

Квітень   



2 Участь у проведенні заходів до 
Дня довкілля 

Голова 
студентської 
ради, голова 
спортивно-
масового сектору, 
голова соціально- 
побутового 
сектору  
 

Квітень  
 

Трудове виховання 

1 Участь студентів та 
співробітників технікуму  у 
проведенні всеукраїнських, 
місцевих масових трудових 
акціях  
 

Голова 
студентської 
ради, голова 
соціально - 
побуто вого 
сектору  
 

Впродовж року  
 

2 Контроль за прибиранням 
аудиторій, закріплених за 
студентами та учнями 
 

Соціально - 
побутовий сектор 

Постійно  
 

3 Організація суботників на 
території технікуму 

Голова соціально 
- побутового 
сектору  
 

Впродовж року 

4 Співпраця з центром зайнятості Голова 
студентської ради 

Постійно  
 

Фізичне виховання і формування здорового  способу життя 

1 Участь у міських змаганнях 
серед навчальних закладів та 
спортивних організацій  

 

Голова 
спортивно-

масового сектору 

Згідно з 
календарем   

 

2 Участь у обласних змаганнях 
серед вищих навчальних закладів 

 Голова 
спортивно-

масового сектору 

Згідно з 
календарем   

Валеологічне виховання 

 1 Заходи до Всесвітнього дня 
боротьби проти СНІДу 

Голова 
студентської 
ради, голова 
спортивно-
масового сектору  
 

Грудень   
 



2 Заходи до Всесвітнього дня 
боротьби з туберкульозом 

Голова 
студентської 
ради, голова 
спортивно-
масового сектору  
 

Березень  
 

3 Участь у заходах до Всесвітнього 
дня здоров’я 

Голова 
студентської 
ради, голова 
спортивно-
масового сектору  
 

Квітень   
 

 

 

 

 

 Голова студентської ради технікуму                              Романенко Д. 


