


7. Проведення тижня фізичної 

культури та спорту   

 Голова Департаменту 

спортивно-оздоровчої 

роботи 

8. Оргнізація національно-

патріотичного заходу 

«Коледжанські забави ІІІ» з нагоди 

дня захистників і захистниць 

України 

Голова студентського 

парламенту 

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 

культури і дозвілля 

3. Організація рейдів-оглядів 

зовнішнього вигляду студентів  

Голова 

правозахистного 

Департаменту  

4. Підготовка акції «Подорож у світ 

тварин» та 

фотосушки «Мій домашній 

улюбленець» до Всесвітнього дня 

захисту тварин  

Голова Департаменту 

соціальної та 

волонтерської роботи 

Засідання № 3 

1. Підготовка бліц-опитування  «Чи 

уважний ти до оточуючих?» 

Анкетування студентів  «Наскільки 

ви толерантні» до Міжнародного 

дня толерантності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листопад 

Голова 

правозахистного 

Департаменту  

Голова Департаменту 

інформації та зв’язків 

з громадкістю 

2. Звітно-виборча конференція 

студентського самоврядування 

Голова студентського 

парламенту 

3. Підготовка круглого столу   

«Студенти як основний орієнтир у 

діяльності закладу вищої освіти». 

Голова Департаменту 

правозахистного 

4. Підготовка акції «Ми за здоровий 

спосіб життя» до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом 

Голова Департаменту 

суспільно-корисних 

справ 

5. Підготовка акції «Віддай сигарету – 

отримай цукерку» до 

Міжнародного дня відмови від 

Голова Департаменту 

суспільно-корисних 

справ 



куріння, Всесвітнього дня боротьби 

з тютюнопалінням 

6. Підготовка засідання Школи лідера: 

«Лідер – душа колективу» 

Голова студентського 

парламенту 

7. Підготовка флешмобу «Подаруй 

ранкову усмішку», акція «Скринька 

доброти», створення колажів 

«Доброта врятує світ» до 

Всесвітнього дня Доброти 

Голова Департаменту 

культури і дозвілля 

Голова Департаменту 

соціальної та 

волонтерської роботи 

8. Підготовка святкування дня 

народження коледжу   

 

Голова студентського 

парламенту 

заступник голови 

студентського 

парламенту 

Голови департаментів 

9. Обговорення та пропозиції до 

адміністрації  коледжу щодо 

заохочення студентів, що мають 

успіхи у навчанні та громадській 

роботі. 

Голова студентського 

парламенту коледжу 

Засідання № 4 

1. Організація благодійної акції 

«Зустрічайте Миколая! Він усіх вас 

привітає»» на допомогу дітям, які 

опинились в складних життєвих 

обставинах 

 

 

 

 

 

грудень 

Голова Департаменту 

соціальної та 

волонтерської роботи 

2. Проведення 

загальноколеджанського рейду : 

«Ми за здоровий спосіб життя» 

Голова Департаменту 

суспільно-корисних 

справ 

3. Конкурс «Замість ялинки – зимовий 

букет»  

Селфі « «Новорічна феєрія» 

Голова Департаменту 

культури і дозвілля 

Засідання № 5 

1. Про підсумки успішності та  

відвідування занять  

студентами коледжу за I семестр  

2021-2022 навчального року. 

 

 

 

 

 

січень 

Голова Департаменту 

правозахистного 

2. Підготовка розважальної програми 

«Дивовижне почуття – Кохання»  

Ації « I Love…» до Дня Святого 

Валентина 

Голова Департаменту 

культури і дозвілля 

3. Аналіз зайнятості студентів у 

позаурочний час. 

Голова Департаменту 

культури і дозвілля 

 



Засідання № 6 

1. Організація 

загальноколеджанського рейду 

«Скажімо  «Ні» запізненням » 

 

 

 

лютий 

Голова Департаменту 

інформації та зв’язків 

з громадкістю 

2. Підготовка до експрес-опитування 

«Що для тебе означає вести 

здоровий спосіб життя» 

Голова Департаменту 

інформації та зв’язків 

з громадкістю 

3. Організація заходів до 

Міжнародного дня прав жінок і 

миру  

   

 

Голова Департаменту 

культури і дозвілля 

Голова Департаменту 

суспільно-корисних 

справ 

 

Засідання №7 

1. Перевірка санітарного стану кімнат 

гуртожитку  

 

 

 

 

 

 

 

 

березень 

Голова Департаменту 

суспільно-корисних 

справ 

2. Організація конференції 

«Студентське самоврядування – 

міф чи реальність?»   

Голова 

правозахистного 

Департаменту  

Голова Департаменту 

міжвузівських 

зв’язків 

3. Організація спортивно-масової 

роботи 

Голова Департаменту 

спортивно-оздоровчої 

роботи; 

4. Підготовка заходів до 

Міжнародного дня сміху: Флешмоб 

«Жменька сміху всім на втіху».  

Конкурс фото «Найкумедніше 

фото» 

Голова Департаменту 

культури і дозвілля 

Засідання № 8 

1. Організація Школи лідера: «Лідери: 

стратегії відповідальності»  

 

 

 

квітень 

 

Голова студентського 

парламенту 

2. Підготовка Фольклорно-

етнографічної виставки 

«Пасхальний дзвін 

лунає звідусіль» 

Голова Департаменту 

культури і дозвілля 

3. Підготовка Онлайн-листівки 

«Вітання найріднішим» 

Фотоконкурсу «Я пишаюсь своєю 

родиною»  

Фото вернісажу «Щаслива родина» 

до Міжнародного Дня сім’ї 

Голова Департаменту 

культури і дозвілля 



Засідання № 9 

1. Підготовка  

конкурсу студентських 

фантастичних проектів: «Місто 

майбутнього» до Дня захисту 

навколишнього 

 

 

 

 

 

травень 

Голова Департаменту 

інформації та зв’язків 

з громадкістю 

2. Стан навчання та  

дисципліни за поточний  

період навчального року 

Голова 

правозахистного 

Департаменту 

3. Про участь у семінарах 

студентських лідерів м. Києва та 

Київської області 

Голова студентського 

парламенту 

4. Підготовка урочистостей з нагоди 

випускного вечора 

Голова Департаменту 

культури і дозвілля 

Голова Департаменту 

суспільно-корисних 

справ 

Засідання № 10 

1. Підсумки роботи департаментів 

студентського  

самоврядування коледжу за 2021-

2022 навчальний рік 

 

 

 

червень 

Голова студентського 

парламенту 

Голови департаментів 

2. Внесення пропозицій щодо 

проведення загальних  виховних 

заходів в наступному навчальному 

році. 

Голова студентського 

парламенту 

Голови департаментів 

 


