
 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор МЛТК 

І.Д.Іванюк(підпис існує) 

«31» серпня 2021 р. 
 

 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 

СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 
«Малинського лісотехнічного коледжу» 

на 2021 – 2022 навчальний рік 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи Виконавець Термін 
виконання 

 

1 2 3 4  

Організаційна робота  

1 Допомога в організації 

поселення студентів у 

гуртожиток 

Голова студентської ради, 
Голова ради гуртожитку 

30.08 –  

01.09.2021р. 
 

2 Засідання студентської ради Голова студентської ради Щомісяця  

3 Супровід та вдосконалення 

сайту коледжу 

Заступник голови 

студентської ради, голова 

сектору зовнішніх зв’язків 

Постійно  

4 Посвята в студенти Голова студентської ради 01.09.2021р.  

5 Формування органів 

студентського самоврядування: 

- призначення старост 

академічних груп (I-VІ курсів) 

 
 

Адміністрація, Голова 

студентської ради 

 

 

До 14.09.21р. 

 

- обрання (поновлення) Ради 

гуртожитку 

Голова студентської ради  
До 14.09.21р. 

 

- обрання (поновлення) складу 

студентської ради 

Голова студентської ради  
До 15.09.21р. 

 

6 Організація зустрічей студентів 
з адміністрацією коледжу 

Голова студентської ради Впродовж 
року 

 

7 День зустрічі випускників. 
День відчинених дверей 

Зас.директора з виховної 

роботи 

04.06.2022р 

Щомісяца 
 



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 коледжу 

Голова студентської ради 

гуртожитку. 

Голова студентської ради 

коледжу 

До 08.09.21р. 

2 Проведення засідань: 

а) студрадигуртожитку 

б) студрадиколеджу 

Голова студентської ради 

гуртожитку. 

Голова студентської ради 

коледжу 

 

Щомісяця 

3 Випуск газети «ПроЛісок» Голова студентської ради, 

голова культурно- 

масового сектору 

Впродовж 

року 

4 Висвітлення інформаційних 

матеріалів про життя в коледжі 
у засобах масової інформації 

Голова студентської 

ради коледжу, голова сектору 
зовнішніх зв’язків 

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, 

коледжу та району 

Голова студентської ради, 

голова культурно - 

масового сектору 

Вересень 

2021р. 

2 Організація екскурсій у музеї Голова студентської ради, 
голова культурно - масового 
сектору 

Впродовж 
року 

3 Участь у тематичних заходах та 

акціях патріотичного 

спрямування 

Голова інформаційного 

сектору, голова культурно - 
масового сектору 

Впродовж 

року 



4 Проведення заходів до Дня 

захисника Вітчизни 

Голова студентської ради, 

голова культурно - 
масового сектору 

12.10.21р. 

5 Участь у проведенні тижня 
української мови та писемності 

Голова студентської ради, 

голова культурно - 
масового сектору 

Листопад 
2021р. 

6 Проведення заходів до 

відзначення Дня Соборності 

України 

Голова студентської ради 22.01.22р. 

7 Участь у заходах до дня 
народження Т.Г. Шевченка 

Голова студентської ради, 
голова культурно- 
масового сектору 

Березень 
2022р. 

8 Проведення заходів до річниці 

пам’яті жертв Чорнобиля 

Голова студентської ради, 

голова культурно- 

масового сектору 

Квітень 

2022р. 

9 Заходи до Дня Пам’яті та 
примирення 

Голова студентської ради, 

голова культурно - 

масового сектору 

Травень 

2022 р. 

10 Проведення Свята вишиванки Студентська рада Травень 
2022 р. 

11 Проведення заходів до Дня 

скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні 

Голова студентської ради Червень 

2022 р. 

 



Правове виховання 
 

1 Ознайомлення студентів з їх 

правами та обов’язками, 

правилами проживання у 

гуртожитку 

Голова студентської ради Вересень 

2021 р. 

2 Допомога в організації зустрічі 

студентів з представниками 

правоохоронних органів та 
прокуратури 

Голова студентської ради Впродовж 

року 

3 Зустрічі з працівниками 
юстиції 

Голова студентської ради Впродовж 
року 

4 Проведення заходів щодо 

протидії хабарництву, 

зловживанням корупції в 

закладах освіти 

Голова студентської ради Впродовж 

року 

5 Участь у проведенні заходів на 

виконання Комплексної 

програми профілактики 

злочинності 

Голова студентської ради Впродовж 

року 

6 Проведення бесід та заходів з 

профілактики поширення 

ксенофобських і расистських 

проявів серед студентської 

молоді 

Голови студентських 

комітетів 

Впродовж 

року 

7 Проведення заходів та бесід 

щодо попередження 

правопорушень серед 

студентів 

Голова студентської ради, 

голови студентських 

комітетів 

Впродовж 

року 

8 Проведення індивідуальних 

зустрічей і бесід зі студентами, 

схильними до правопорушень 

Голова студентської ради, 

голови студентських 

комітетів 

Впродовж 

року 

9 Реалізація плану заходів на 

виконання державної програми 
протидії торгівлі людьми 

Голова інформаційного 

сектору, голови 
студентських комітетів 

Впродовж 

року 

10 Тиждень правових знань Голова інформаційного 

сектору, голови 

студентських комітетів 

Грудень 

2021 р. 

11 Ведення обліку правопору - 
шень серед студентів 

Голова студентської ради та 
Голова ради гуртожитку 

Впродовж 
року 



Моральне виховання 
1. Реалізація плану заходів на 

виконання Державної програми 

з утвердження гендерної 

рівності в українському 

суспільстві 

Голова студентської ради Впродовж 

року 

2 Святковий концерт до Дня 

працівників освіти 

Голова студентської ради, 

голова культурно - 

масового сектору 

29.09.21 р. 

3 Проведення заходів до 

Міжнародного дня 

толерантності 

Голова студентської ради, 
голови студентських 

комітетів 

13.11.21 р. 

4 Проведення акцій соціального 

характеру 

Голова студентської ради, 

голови студентських 

комітетів 

Впродовж 

року 

5 Участь у святковому концерті 

до Дня 8-го Березня 

Голова студентської ради, , 

голова культурно - 

масового сектору 

Березень 

2022 р. 

6 Участь у підготовці 

розважальної концертної 

програми до Дня св. Валентина 

Голова студентської ради, 

голова культурно- 

масового сектору 

Лютий 

2022р. 

7 Залучення студентів до 

волонтерського руху, 

встановлення контактів з 

громадськими організаціями 

селища та службою соціального 

захисту дітей 

Голова сектору зовнішніх 

зв’язків 

Впродовж 

року 

8 Участь в загальноміських 

заходах до Дня захисту дітей та 
до Дня молоді 

Студентська рада Червень 

2022 р. 



Естетичне виховання 
1 Організація та проведення 

заходів: 

 фестиваль художньої 

самодіяльності 

 

 заходи до Міжнародного 

Дня студента 

 

 до Дня Св.Миколая 

 
 

 концертна програма до 

Дня св. Валентина 

 День гумору 

 

 

 

Студентська рада 

 
Голова студентської ради 

 
 

Голова культурно - масового 

сектору 

 

Голова культурно - масового 

сектору 

Голова культурно - масового 

сектору 

 

 

 

13.11.21 р. 

 
 

20.11.21 р. 

 
 

17.12.21р. 

 
 

14.02.22р 

 

01.04.22р. 

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 

2022 р. 

2 Участь у проведенні заходів та 

акцій до Дня лісів, Дня землі, 

Дня довкілля 

Голова студентської ради, 

голови студентських 

комітетів 

Березень 

-квітень 

2022р. 



Трудове виховання 
 

1 Участь студентів та 

співробітників коледжу у 

проведенні всеукраїнських, 

місцевих масових трудових 

акціях 

Голова студентської ради, 

голова студентського 

профкому 

Впродовж 

року 

2 Контроль за прибиранням 
аудиторій, закріплених за 
академгрупами 

Голови студентських 

комітетів 

Постійно 

3 Організація суботників на 
території коледжу 

Голови студентських 
комітетів 

Впродовж 
року 

4 Співпраця з центром зайнятості Голова студентської ради Постійно 

Фізичне виховання і формування здорового 

способу життя 
1 Участь та допомога у 

проведенні спортивного свята 

до Дня фізичної культури та 
спорту України 

Голова спортивно-масового 

сектору 

Вересень 

2021 р. 

2 Участь та допомога у 

проведенні спортивної 

естафети зі студентами І-ІІ-х 

курсів, присвячений Дню 

фізичної культури та спорту 

Голова спортивно-масового 

сектору 

Вересень 

2021 р. 

3 Участь у обласних змаганнях 

серед вищих навчальних 

закладів 

Голова спортивно-масового 

сектору 

Згідно з 

календарем 

 

4 
Участь у міських змаганнях 
серед навчальних закладів та 

спортивних організацій 

Голова спортивно-масового 

сектору 

Згідно з 

календарем 

 

5 

Реалізація Концепції 

формування позитивної 

мотивації на 
здоровий спосіб життя 

Голова студентської ради, 

голова спортивно-масового 

сектору 

Впродовж 

року 

 

6 

Зустрічі студентів з медичними 
працівниками Малинської ЦРЛ 

Голова студентської ради, 

голова спортивно-масового 

сектору 

Впродовж 

року 

7 Інформаційно-освітня робота 

щодо профілактики наркоманії 

серед студентської молоді 

Голова студентської 

ради,голова спортивно- 

масового сектору 

Впродовж 

року 



 

8 Заходи, присвячені 
Міжнародному дню відмови 

від куріння 

Голова студентської ради, 
голова спортивно-масового 

сектору 

Листопад 

2021р. 

9 Заходи до Всесвітнього дня 

боротьби проти СНІДу 

Голова студентської ради, 

голова спортивно-масового 

сектору 

Грудень 

2021 р. 

10 Заходи до Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом 

Голова студентської ради, 

голова спортивно-масового 

сектору 

Березень 

2022 р. 

11 Участь у заходах до 

Всесвітнього дня здоров’я 

Голова студентської ради, 

голова спортивно-масового 

сектору 

Квітень 

2022р. 

12 Заходи до Всесвітнього дня 
«Без тютюну» 

Голова студентської ради, 

голова спортивно-масового 

сектору 

Травень 

2022 р. 

 

 

 

 

Голова студентської ради коледжу: (підпис існує) О.Іващенко 


