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№ 

з/п 

Зміст роботи  Відповідальні за 

проведення 

 

Дата 

проведення /  

термін 

виконання  

 

Організаційна робота 

1 Засідання студентської ради Голова студентської 

ради 
Щомісяця 

2 Супровід та вдосконалення сайту 

коледжу 

Голова студентської 

ради та PR-сектор 
Постійно 

3 Планові та позапланові засідання з 

студентським активом, іншими 

учасниками освітнього процесу, 

стейхолдерами 

Члени 

студентської 

ради 

Упродовж 

року 

4 Координування та здійснення 

взаємодії студентської ради з усіма 

учасниками освітнього процесу в 

коледжі відповідно до 

функціональних обов'язків кожного 

Студентська 

рада 

Упродовж 

року 

5 Забезпечення функціонування 

системи роботи відповідно до 

Положення про студентське 

самоврядування у Коростишівському 

педагогічному фаховому коледжі 

імені І. Я. Франка, що ґрунтується на 

законодавчих та нормативно-

правових актах щодо діяльності 

органів самоврядування у закладах 

освіти 

Студентська 

рада 

Упродовж 

року 

 

Організаційно-методичне забезпечення студентської ради 

№ 

з/п 

Зміст роботи  Відповідальні за 

проведення 

 

Дата 

проведення /  

термін 

виконання 

1. Планування роботи 

студентської ради коледжу 

Голова студентської 

ради  

Постійно 

2. Проведення засідань студентської 

ради коледжу 

Голова студентської 

ради  

Щомісяця 

3. Випуск газети «KorpkLife» PR-сектор Упродовж року 



4. Висвітлення інформаційних 

матеріалів про життя в коледжі у 

засобах масової інформації 

Голова студентської 

ради та PR-сектор 
Упродовж 

року 

 

Основні напрямки виховної роботи зі студентами 

№ 

з/п 

Зміст роботи  Відповідальні за 

проведення 

 

Дата 

проведення /  

Термін 

виконання  

Патріотичне виховання 

1. Участь у тематичних заходах та акціях 

патріотичного спрямування 

 Голова 

інформаційного та 

культурно-масового 

секторів 

 

Упродовж 

 року 

2. Ознайомлення студентів - 

першокурсників з історією коледжу та 

району 

Голова студентської 

ради та культурно-

масового сектору 

Вересень 

2022 р. 

 

3. Участь у проведенні тижня української 

мови та писемності 

Голова студентської 

ради культурно-

масового сектору 

Листопад  

2022 р. 

4. Проведення заходів до Дня захисника 

Вітчизни 

Голова студентської 

ради та культурно-

масового сектору 

 

14.10.22 р. 

5. Проведення заходів до відзначення 

Дня Соборності України 

Голова студентської 

ради 

Перенесення на  

25.01.23 р. 

6. Проведення заходу щодо святкування 

8 березня. Привітання 

Голова студентської 

ради та культурно-

масового сектору 

Березень  

2023 р. 

7. Участь у заходах до дня народження 

Т.Г. Шевченка. Проведення 

літературного вечору 

Голова студентської 

ради та культурно-

масового сектору  

Березень 

2023 р. 

8. Проведення заходів до річниці пам’яті 

жертв Чорнобиля 

Голова студентської 

ради та культурно 

масового сектору 

Квітень 

2023 р. 

9. Заходи до Дня Пам’яті та Примирення Голова студентської 

ради та культурно 

масового сектору 

Травень 

2022 р. 

10. Проведення свята вишиванки Студентська рада Травень 

2023 р. 



11 Проведення заходів до Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні 

Голова студентської 

ради та культурно 

масового сектору 

Червень 

2023 р. 

 

Правове виховання 

1. Ознайомлення студентів з їх правами 

та обов’язками, правилами 

проживання у гуртожитку 

Голова житлово-

побутового сектору 

Вересень 

2022 р. 

2. Проведення заходів та бесід щодо 

попередження правопорушень серед 

студентів 

Голови студентських 

комітетів 

Упродовж 

 року 

3. Тиждень правових знань Голова інформаційного 

сектору, голови 

студентських комітетів 

Листопад 

2022 р. 

4. Ведення обліку правопорушень серед 

студентів 

Голова студентської 

ради та ради 

гуртожитку, голови 

відділень «Початкова 

освіта» та 

«Технологічна освіта і 

фізична культура» 

Упродовж 

2022-2023 р. 

5. Проведення індивідуальних зустрічей і 

бесід зі студентами, схильними до 

правопорушень 

Голова студентської 

ради, голови 

студентських комітетів 

Упродовж 

 року 

 

Моральне виховання 

1. Святковий концерт до Дня працівників 

освіти 

Голова студентської 

ради та культурно-

масового сектору 

04.10.22 р. 

2. Проведення заходів до Міжнародного 

дня толерантності 

Голова студентської 

ради, 

голови студентських 

комітетів та секторів 

14.11.22 р. 

3. Участь у підготовці розважальної 

концертної програми до Дня Святого 

Валентина 

Голова студентської 

ради та культурно-

масового сектору 

Лютий 

2023 р. 

4. Залучення студентів до 

волонтерського руху 

Голова сектору 

зовнішніх зв’язків 

Червень  

2023 р. 

5. Участь у загальноміських заходах до 

Дня захисту дітей та до Дня молоді 

Члени студентської 

ради коледжу 

Червень 

2023 р. 

 



Естетичне виховання 

1. Організація та проведення заходів:  

- проведення флешмобу; 

- фестиваль художньої 

самодіяльності; 

- заходи до Міжнародного Дня 

студента;   

- до Дня Святого Миколая; 

- концертна програма до Дня 

Святого Валентина; 

- День гумору. 

Голова культурно-

масового сектору, 

члени студентської 

ради коледжу 

 

15.03.2023р. 

12.03.2023р. 

 

20.11.2022р. 

 

19.12.2022 р. 

16.02.2023 р. 

 

01.04.2023 р. 

2. Організація виставок творчих робіт 

студентів та фото-виставок 

Голова студентської 

ради, культурно-

масового та PR-сектору 

Упродовж 

року 

3. Конкурсно-розважальна програма до 

Дня Масляної «Весну зустрічаємо!» 

Члени студентської 

ради коледжу 
12.03.2023 р. 

4. Урочисті свята «Випускник - 2023» Члени студентської 

ради коледжу 

Червень  

2022 р. 

 

Екологічне виховання 

1. Участь у проведенні заходів та акцій 

до Дня лісів, Дня землі, Дня довкілля 

Голова студентської 

ради, голови 

студентських комітетів 

Березень - 

квітень 2023 р. 

2. Участь у заходах з відзначення Дня 

вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС 

Голова студентської 

ради та культурно 

масового сектору 

Квітень 

2023 р. 

 

Інтелектуально-духовне виховання 

1. Залучення студентів до гурткової та 

секційної, науково-дослідницької 

роботи (засідання гуртків, пошукова 

робота, підсумкова конференція) 

Члени студентської 

ради коледжу Упродовж 

року 

2. Тренінг до Міжнародного дня 

толерантності 

Члени студентської 

ради коледжу 
16.11.2022 р. 

3. Круглий стіл «Як самомотивувати своє 

ставлення до навчання» 

Члени студентської 

ради коледжу 
23.02.2023 р. 

4. Цикл радіопередач, висвітлення у ЗМІ, 

тематичні випуски 

Члени студентської 

ради коледжу 

Упродовж 

року 

5. Інтелектуальна вікторина «Що? Де? 

Коли?» 

Члени студентської 

ради коледжу 
24.03.2023 р. 



6. Проведення конкурсу 

«Найрозумніший»  

Члени студентської 

ради коледжу 
12.05.2023 р. 

 

Трудове виховання 

1. 
Контроль за прибиранням аудиторій, 

закріплених за навчальними групами 

Голова студентської 

ради та студентського 

профкому 

Постійно 

2. Участь студентів та коледжу у 

проведенні всеукраїнських, місцевих 

масових трудових акціях 

Голова студентської 

ради та студентського 

профкому 

Упродовж 

року 

3. Участь у молодіжному заході-тренінгу 

з безпеки життєдіяльності «Safety 

Weekend» 

Члени студентської 

ради коледжу 
19.01.2023 р. 

4. 

Ділові зустрічі, збори груп «Підсумки 

рубіжної атестації та семестрів» 

Члени студентської 

ради коледжу 

Згідно планів 

роботи 

завідувачів 

відділень 

 

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 

2022 р. 

2. Участь у міських змаганнях серед 

навчальних закладів та спортивних 

організацій 

Голова спортивно-

масового сектору 

Згідно  

розкладу 

3. Реалізація Концепції формування 

позитивної мотивації на здоровий 

спосіб життя 

Голова студентської 

ради та спортивно-

масового сектору 

Упродовж 

року 

4. 
Заходи, присвячені Міжнародному 

дню відмови від куріння 

Голова студентської 

ради та спортивно-

масового сектору 

Листопад 

2022 р. 

5. 

Участь у заходах до Всесвітнього дня 

здоров’я 

Голова студентської 

ради 

 та спортивно-масового 

сектору 

Квітень 

2023 р. 

6. 

Проведення спортивних заходів 
Члени студентської 

ради коледжу 

Упродовж 

року 

 

 

Голова студентської ради коледжу      Михайло ЮЗЕФОВИЧ 


