
 

 

ПОГОДЖЕНО РОЗГЛЯНУТО ТА ЗАТВЕРЖДЕНО 

на засіданні студентської ради факультету  
іноземних мов ІДГУ 

на засіданні студентської ради ІДГУ 
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Голова студ. ради ФІМ ІДГУ Голова студ. ради ІДГУ 
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П Л А Н   Р О Б О Т И  Т А  З А Х О Д І В 
студентської ради факультету іноземних мов ІДГУ 

 

 

2021 – 2022  н.р. 
(період) 

 

№ 
п/п 

Зміст роботи Дата проведення Відповідальні 

1. Засідання студентської 
ради факультету іноземних мов  

щотижня (у 
форматі 

онлайн/оффлайн 
згідно з 

епідемологічною 
ситуацією) 

голова студради 

2. Вивчення та ознайомлення членами 
студентської ради 

документів, щодо студентського 
самоврядування 

факультету та університету загалом 

вересень-жовтень голова студради 

3. Організація зустрічей студентів з 
адміністрацією факультету 

протягом 
навчального року 

(у форматі 
онлайн/оффлайн 

згідно з 
епідемологічною 

ситуацією) 

голова студради, 
соціальний відділ 

4. Інформування студентів про події 
студентського самоврядування 

факультету  у соціальних мережах 
(Facebook, Instagram, тощо) 

протягом 
навчального року 

інформаційний 
відділ 



 

 

5. Розробка анкет та проведення 
анкетування (соціального дослідження) 

студентів 

кожні півроку 
(листопад/травень) 

студрада ІДГУ, 
соціальний відділ  

6. Розробка та оновлення інформаційних 
матеріалів (сайтів, стендів) студентської 

ради факультету 

протягом 
навчального року 

інформаційний 
відділ 

7. Представлення студентської ради на 
офіційному сайті університету 

протягом 
навчального року 

інформаційний 
відділ 

8. Участь в загальноуніверситетських 
заходах 

протягом 
навчального року 

голова студради 

10. Організація зустрічей з представниками 
законодавчої і виконавчої влади, 

підприємцями міста 

протягом 
навчального року 

(у форматі 
онлайн/оффлайн-
зустрічей згідно з 
епідемологічною 

ситуацією) 

голова студради 

11. Участь у благодійних акціях протягом 
навчального року 

соціальний відділ 

12. Організація та проведення «Свята 
першокурсників» 

29 вересня  відділ з культурно-
спортивної роботи 

13. Організація та проведення «Дня 
студента» 

листопад відділ з культурно-
спортивної роботи 

14. Організація та проведення тематичних 
кінопоказів та майстрування тематичних 

фотозон 

протягом 
навчального року 

(у форматі 
онлайн/оффлайн-
зустрічей згідно 
епідемологічної 

ситуації) 

відділ з культурно-
спортивної роботи 

15. Участь в організації та проведенні «Дня 
закоханих» 

14 лютого відділ з культурно-
спортивної роботи 

16. Участь в організації та проведенні 
Жіночого свята 

березень відділ з культурно-
спортивної роботи 

17. Організація та проведення «Свята 
випускників» (ОС «магістр», «бакалавр») 

лютий, липень відділ з культурно-
спортивної роботи 

18. Підготовка інформаційних статей щодо 
подій на факультеті та подій, у яких брали 

участь студенти факультету 

протягом 
навчального року 

інформаційний 
відділ 



 

 

19. Виготовлення промо-продукції для 
профорієнтаційної роботи у школах міста 

протягом 
навчального року 

голова студради, 
інформаційний 

відділ 

20 Співпраця з благодійними фондами та 
громадськими організаціями 

протягом 
навчального року 

соціальний відділ 

21. Контроль поточної успішності та 
відвідування занять студентами 

протягом 
начального року 

відділ з якості 
вищої освіти 

22. Інформування студентів про науково-
практичні заходи, наукові форуми та 

конференції 

протягом 
навчального року 

відділ з якості 
вищої освіти 

23. Проведення роз’яснювальної роботи 
серед студентів про участь у різних 

міжнародних студентських програмах 

протягом 
навчального року 

(у режимі 
онлайн/оффлайн-
зустрічей згідно з 
епідемологічною 

ситуацією) 

відділ з якості 
вищої освіти 

24. Участь у днях боротьби з хворобами 
відповідно до графіку соціального відділу 

студентської ради ІДГУ 

протягом 
навчального року 

соціальний відділ, 
відділ з культурно-
спортивної роботи 

25. Залучення першокурсників до участі у  
спортивних змаганнях та тренуваннях у 

складі збірних команд ІДГУ 

протягом 
навчального року 

відділ з культурно-
спортивної роботи 

 
 

 

 

 


