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13. Допомога у проведенні Дня відкритих дверей За графіком 
університету 

Голова 

студентської ради, 

голови факультетів 

 

IV. Культурно-спортивна робота 

1.  Організація та проведення «Свята 

першокурсників» 

Вересень-
жовтень  

Голова культурно-

спортивного відділу 

2.  День Українського козацтва 14 жовтня Голова культурно-

спортивного відділу 

3.  Організація та проведення «Дня студента» Жовтень Голова культурно-

спортивного відділу, 

голова студентської 

ради 

 

4.  Свято Хеловіну 31 Жовтня Голова культурно-

спортивного відділу, 

голова студентської 

ради 

5.  Організація та проведення 
тематичних кіно-показів (тематика свята) та 
майстрування тематичних фото-зон  

Протягом 
навчального року 

Голова культурно-
спортивного відділу 

6.  Організація та проведення заходів національно-
патріотичного спрямування  

Протягом року, за 
календарем 
пам’ятних дат 

Голова культурно-

спортивного відділу, 

голова студентської 

ради 

7.  Флешмоб «Моя професія» ІІ семестр Голова культурно-

спортивного відділу 

8.  Круглий стіл до Міжнародного дня чаю  (15 грудня) Голова культурно-

спортивного відділу 

9.  Флешмоб «Обійми мене»  (21 січня – День 
обіймів). 

Голова культурно-

спортивного відділу 

10.  
Організація та проведення «Дня закоханих» 14 лютого   

Голова культурно-
спортивного відділу 

11.  Конкурс на Кращу вітальну листівку (оформлення, 
зміст) 

Березень 
Голова культурно-
спортивного відділу 

12.  Організація та проведення «Жіночого свята» Березень  Голова культурно-
спортивного відділу, 
голова студентської 
ради 

13.  Всесвітній день поезії  21 березня Голова культурно-
спортивного відділу 

14.  
Організація та проведення заходів до Дня здоров’я   Квітень  

Голова культурно-
спортивного відділу 

15.  

Акція «Чисте довкілля» Квітень 

Голова культурно-
спортивного відділу, 
голова студентської 
ради 

16.  

Конкурс талантів «Студентська весна - 2023» Квітень 

Голова культурно-
спортивного відділу, 
голова студентської 
ради 

17.  Допомога в організації та проведенні «Свята 

випускників» 
Червень  

Голова культурно-

спортивного відділу 

https://krmisto.gov.ua/ua/holidays/1264.html


18.  

Заходи патріотичного спрямування за окремим 

графіком  
Протягом року 

Голова культурно-

спортивного відділу, 

голова студентської 

ради 

V. Інформаційна робота 

1.  Супровід та вдосконалення сторінки 

студентської ради на сайті ІДГУ, у 

соцмережах 

Постійно Голова 

Інформаційного відділу 

2.  Підготовка інформації до статей про події у 

ВУЗІ та про події у яких приймали участь 

студенти факультетів  

Протягом року Голова 

інформаційного відділу 

3.  Співпраця зі ЗМІ Постійно Голова 

інформаційного відділу 

4.  Виготовлення промо-продукції студради  Протягом року Голова інформаційного 

відділу, голова 

студентської ради 

VI. Соціальна робота  

5.  Співпраця з благодійними фондами та 

громадськими організаціями 

Протягом 
навчального року 

Голова соціального відділу 

6.  День боротьби з ВІЛ/СНІДом 1 грудня Голова соціального відділу 

7.  Всесвітній день боротьби з туберкульозом 24 березня 
 

Голова соціального відділу 

8.  День здоров’я. 

 

7 квітня  Голова соціального відділу 

9.  Благодійні акції  Протягом 

навчального 

року 

Голова соціального відділу 

VI. Робота відділу з якості вищої освіти  

1.  Контроль поточної успішності та 

відвідування занять студентами 

Протягом 
навчального року 

Голова відділу з якості 
вищої освіти 

2.  Інформаційна робота зі студентами 
(особлива увага старостам груп,та першому 
курсу) з питань організації навчального 
процесу в університеті  

Протягом 

навчального 

року 

Голова студентської ради, 

голова відділу з якості вищої 

освіти 

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

Протягом 
навчального року 

Голова відділу з якості 
вищої освіти, 
Голова інформаційного 
відділу 

4.  Рада з якості вищої освіти університету 
(участь) 

Протягом 
навчального року 

Голова відділу з якості 
вищої освіти 

 


