


 

Засідання №2 

1. Напрямки роботи та 

завдання  

студентського  

парламенту коледжу в 

2020-2021 навчальному році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

Голова студентського 

парламенту заступник 

голови студентського 

парламенту 

Голови департаментів  

2. Підготовка та  

проведення Міжнародного  

Дня студента. 

Голова департаменту 

культурно-масової 

роботи 

3. Організація рейдів-оглядів 

зовнішнього вигляду студентів  

Голова департаменту 

суспільно-корисних 

справ 

4. Підготовка акції «Подорож у світ 

тварин» та 

фотосушки «Мій домашній 

улюбленець» до Всесвітнього дня 

захисту тварин  

Голова департаменту 

навчально-виховної 

роботи  

5. Організація 

Загальноколеджанського рейду 

«Скажімо  «Ні» запізненням» 

Голова департаменту 

міжвузівських зв'язків 

та зв’язків з 

громадськістю  

6. Організація Тиждня «За здоровий 

спосіб життя».  

Акція «Здоровим бути модно!» 

Голова департаменту 

спортивно-оздоровчої 

роботи та трудової 

дисципліни 

Засідання № 3 

1. Проведення круглого столу  

«Студентське самоврядування: 

стратегія розвитку в нових умовах 

стандартів освіти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листопад 

Голова департаменту 

міжвузівських зв’язків 

та зв’язків з 

громадськістю 

2. Тренінг «Всі ми різні, всі ми рівні» 

до Міжнародного дня 

толерантності 

Голова департаменту 

міжвузівських зв’язків 

та зв’язків з 

громадськістю 

3. Підготовка акції «Молодь проти 

наркоманії та СНІДу» до 

Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом 

Голова департаменту 

спортивно-оздоровчої 

роботи та трудової 

дисципліни 

4. Підготовка засідання Школа лідера 

«Віра у себе - шлях до 

самореалізації» 

Голова студентського 

парламенту коледжу 

5. Проведення акції «НІ курінню» до Голова департаменту 



Міжнародного дня відмови від 

куріння 

спортивно-оздоровчої 

роботи та трудової 

дисципліни 

6. Організація благодійної акції 

«Затамуйте, друзі, подих, Миколай 

сьогодні ходить!» на допомогу 

дітям, які опинились в складних 

життєвих обставинах до дня 

Святого Миколая 

Голова департаменту 

культурно-масової 

роботи 

7. Підготовка святкування дня 

народження коледжу 

Голова студентського 

парламенту заступник 

голови студентського 

парламенту 

Голови департаментів 

8. Обговорення та пропозиції до 

адміністрації  коледжу щодо 

заохочення студентів, що мають 

успіхи у навчанні та громадській 

роботі.   

Голова студентського 

парламенту коледжу 

Засідання № 4 

1. Проведення  рейду по дотриманню 

санітарного стану в гуртожитках 

 

 

 

 

грудень 

Голова департаменту 

навчально-виховної 

роботи 

2. Організація Акції «Я проти 

насилля! А ти?» 

Голова департаменту 

міжвузівських зв'язків 

та зв’язків з 

громадськістю 

3. Підготовка виставки Селфі «Новий 

рік прийшов до нас» 

Голова департаменту 

культурно-масової 

роботи 

4. Інформація про виконання 

студентами правил внутрішнього  

тудового розпорядку коледжу. 

Голова студентського 

парламенту коледжу 

Засідання № 5 

1. Про підсумки успішності та  

відвідування занять  

студентами коледжу за I семестр  

2020-2021 навчального року 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень 

Голова департамену 

навчально-виховної 

роботи  

2. Про  підготовка до розважальної 

програми «Під знаком Купідона» 

Флешмобу «У чарах кохання» 

Ації "Love is…" 

до Дня Святого Валентина 

Голова департаменту 

культурно-масової 

роботи 

3. Конференція «Формування органів Голова студентського 



студентського самоврядування» парламенту коледжу 

4. Національно-патріотичне 

виховання молоді 

Голова департамену 

навчально-виховної 

роботи  

Засідання № 6 

1. Підготовка святкового ярмарку із 

елементами інсценізації «Щедра 

Масляна» 

 

 

 

 

лютий 

Голова департаменту 

культурно-масової 

роботи 

2. Пропаганда норм культурної 

поведінки, правил етикету 

Голова студентського 

парламенту коледжу 

3. Організація заходів до 

Міжнародного дня прав жінок і 

миру  

 

Голова департаменту 

культурно-масової 

роботи 

Голова інформаційно-

редакційного 

департаменту 

4. Здійснення моніторингу щодо 

задоволення споживачів освітніх 

послуг; вивчення змісту морально – 

психологічного клімату 

Голова департаменту 

наукового діяльності 

Засідання №7 

1. Аналіз зайнятості студентів у 

позаурочний час 

 

 

 

 

березень 

Голова студентського 

парламенту коледжу 

2. Підготовка Фольклорно-

етнографічної виставки 

«Благословення сходить з небес! 

Христос Воскрес!» 

Голова департаменту 

культурно-масової 

роботи 

3. Про підготовку Флешмобу 

«Посміхнімось 

всі разом» до Міжнародного дня 

сміху 

Голова департаменту 

культурно-масової 

роботи 

Засідання № 8 

1. Підготовка Фольклорно-

етнографічної виставки 

«Благословення сходить з небес! 

Христос Воскрес!» 

квітень 

Голова департаменту 

культурно-масової 

роботи 

2. Підготовка  

Конкурсу віршів  «Усе починається 

з мами»  

Флеш-мобу «З любов'ю, ніжністю, 

теплом» до дня матері 

Голова департаменту 

культурно-масової 

роботи 

3. Підготовка  

Фотоконкурсу «Моя родина – 

щасливі моменти» 

Голова департаменту 

культурно-масової 

роботи 



Фото вернісаж «Родинні династії» 

до Міжнародного Дня сім’ї 

4. Випуск стіннівок «Маки пам’яті» 

до Дня Пам’яті та примирення 

Голова інформаційно-

редакційного 

департаменту  

Засідання № 9 

1. Організація Флеш-мобу 

«#деньвишиванкиденьродоводу» 

 

 

 

 

 

травень 

Голова департаменту 

культурно-масової 

роботи 

2. Про стан роботи із студентами 

схильними до правопорушень 

Голова департаменту 

навчально-виховної 

роботи 

3. Про участь у семінарах 

студентських лідерів м. Києва та 

Київської області   

Голова студентського 

парламенту  

4. Підготовка урочистостей з нагоди 

випускного вечора 

Голова департаменту 

культурно-масової 

роботи 

Голова інформаційно-

редакційного 

департаменту 

Засідання № 10 

1. Про стан навчання та  

дисципліни за поточний  

період навчального року 

 

 

 

червень 

Голова департаменту 

наукової діяльності 

 

2. Про підсумки роботи департаментів 

студентського  

самоврядування коледжу за 2020-

2021 навчальний рік 

Голова студентського 

парламенту 

Голови департаментів 

3. Внесення пропозицій щодо 

проведення загальних  виховних 

заходів в наступному навчальному 

році. 

Голови департаментів 

 


