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№ 

п/п 

Зміст роботи Дата проведення Відповідальні 

Організаційна робота 

1.  Засідання студентської ради ІДГУ щотижня голова 

студентської ради 

ІДГУ 

2.  Засідання студентської ради ФУФСН з 

представником адміністрації  

протягом року студентська рада 

3.  Ознайомлення голів відділів студентської 

ради з нормативними документами 

протягом року студентська рада 

4.  Організація індивідуальних зустрічей зі 

студентами, бесіди та консультації з 

питань навчання 

упродовж року декан факультету, 

студентська рада 

5.  Підготовка інформаційних статей про 

події на факультеті та про події, у яких 

брали участь студенти факультету 

протягом 

навчального року 

інформаційний 

відділ  

6.  Удосконалення сторінки студентської 

ради на сайті ІДГУ та у соцмережах 

постійно інформаційний 

відділ  

7.  Контроль поточної успішності та 

відвідування занять студентами 

протягом 

начального року 

відділ з якості 

вищої освіти 

8.  Проведення роз’яснювальної роботи серед 

студентів про участь у різних 

міжнародних студентських програмах 

протягом 

навчального року 

відділ з якості 

вищої освіти 

9.  Залучення першокурсників до участі в 

спортивних змаганнях та тренуваннях у 

складі збірних команд ІДГУ 

протягом 

навчального року 

відділ з культурно-

спортивної роботи 



Національно-патріотичне виховання 

10.  Конкурс «Мова єднає всіх» 21 лютого студентська рада 

11.  Вечір поезії  «Україна - це я»  студентська рада 

12.  Тематичний вечір «Героями не 

народжуються» 

січень студентська рада 

Превентивно-правове виховання 

13.  Проведення соціологічних опитувань 

учасників освітнього процесу, організація 

механізмів анонімної оцінки якості освіти, 

соціального побуту студентів 

протягом року соціальний відділ, 

відділ з якості 

вищої освіти 

14.  Превентивна  робота зі студентами протягом року голова соціального 

відділу   

15.  Співпраця з благодійними фондами та 

громадськими організаціями 

протягом 

навчального року 

соціальний відділ 

16.  Участь у днях боротьби з хворобами 

відповідно до календарних дат: 

- Всесвітній день боротьби проти раку  

- Всесвітній день імунітету 

- Міжнародний день сну 

 

 

4 лютого 

1 березня 

13 березня 

соціальний відділ, 

відділ з культурно-

спортивної роботи  

Спортивне, художньо-естетичне виховання 

17.  Участь студентів університету в 

проведенні міських, загальнодержавних і 

міжнародних мистецьких конкурсів та 

фестивалів, заходів міста 

протягом 

навчального року 

студентська рада 

18.  Участь в загальноуніверситетських 

заходах 

протягом року студентська рада 

19.  Тематичні вечори щомісяця студентська рада 

20.  Участь в організації  та проведенні «Дня 

студента» 

листопад  студентська рада 

ФУФСН, 

студентська рада 

ІДГУ 

21.  Участь в організації концерту до Дня 

святого Валентина 

лютий студентська рада 

ФУФСН, 

студентська рада 

ІДГУ 

22.  Участь в благодійних акціях протягом 

навчального року 

соціальний 

відділстудентської 

ради 

23.  Участь в організації та проведенні заходу, 

присвяченого Міжнародному жіночому 

березень студентська рада 

ФУФСН, 



дню студентська рада 

ІДГУ 

24.  Організація та проведення «Свята 

першокурсників» 

березень-квітень  студентська рада 

25.  Проведення заходу «Пакет Пандори» квітень  соціальний відділ 

Екологічне виховання 

26.  Організація тижня еко-тренінгу «Сім років 

до екологічної катастрофи» 

 

лютий  студентська рада 

Професійна спрямованість 

27.  Відвідування загальноосвітніх шкіл міста, 

дитячого будинку  

лютий, липень студентська рада 

28.  Участь у  науково-практичних заходах, 

наукових форумах та конференціях 

протягом 

навчального року 

відділ з якості 

вищої освіти 

 

 


