


законів України, державних символів України,  

виховання громадянського обов’язку перед 

суспільством, вироблення чіткої громадянської 

позиції, прищеплення молодим людям віри у 

верховенство закону, який є гарантією свободи, 

формування правової та політичної культури 

особистості, залучення студентської молоді до участі 

у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху 

Студентської ради 

9. Моральне виховання 

Мета:  формування почуття власної гідності, честі, 

свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни; 

формування моральної культури особистості,  

засвоєння моральних норм, категорій, ідеалів 

суспільства на рівні власних переконань. Формування 

свідомості у студентів розуміння важливості  ролі 

сім’ї в житті суспільства; гуманних взаємин між 

членами родини; виховання нового покоління. 

Голова, Заступник 

Голови та члени 

комітетів 

Студентської ради 

Впродовж 

року 

10. Естетичне виховання 

Мета:  розвиток естетичних потреб і почуттів, 

художніх здібностей і творчої діяльності, формування 

у молоді естетичних смаків, поглядів, які ґрунтуються 

на українських традиціях та кращих надбаннях 

світової культури, вироблення умінь примножувати 

культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і 

відтворювати прекрасне у повсякденному житті. 

Голова, Заступник 

Голови та члени 

комітетів 

Студентської ради 

Впродовж 

року 

11. Екологічне виховання 

Мета:  формування основ глобального екологічного 

мислення та екологічної культури, оволодіння 

знаннями та практичними вміннями раціонального 

природокористування, виховання почуття 

відповідальності за природу як національне багатство, 

виховання готовності до активної екологічної та 

природоохоронної діяльності 

Голова, Заступник 

Голови та члени 

комітетів 

Студентської ради 

Впродовж 

року 

12. Організація проведення анкетування першокурсників 

з метою виявлення їх захоплень та інтересів. 

Комітет зв’язків із 

громадськістю та 

інформаційний 

комітет 

Вересень 

13. Заходи з  правового виховання та профілактики 

асоціальної поведінки серед студентів 

Голова, Заступник 

Голови та члени 

комітетів 

Студентської ради 

Впродовж 

року 

14. Заходи щодо запобігання та протидії булінгу Голова, Заступник 

Голови та члени 

комітетів 

Студентської ради 

Впродовж 

року 

15. Супровід та вдосконалення сайту Інституту Інформаційний 

комітет 

Впродовж 

 року 

16. Святкування в Інституті та участь в міських та 

районних заходах щодо відзначення знаменних та 

пам’ятних дат 

Голова, Заступник 

Голови та члени 

комітетів 

Студентської ради 

Впродовж 

року 

17. Оглядові та тематичні краєзнавчі екскурсії Культурно-

масовий комітет 

Впродовж 

 року 

18. Контроль поточної успішності та відвідування занять Комітет з питань Впродовж 



студентами, контроль за дотриманням студентами 

учбової дисципліни 

освіти і науки  року 

19. Тиждень популяризації академічної доброчесності Комітет з питань 

освіти і науки та 

інформаційний 

комітет 

Впродовж 

 року 

20. Інформаційна робота зі студентами (особлива увага 

першокурсникам) з питань організації навчального 

процесу в Інституті 

Комітет з питань 

освіти і науки та 

інформаційний 

комітет 

І семестр 

навчального 

року 

21. Спільна робота з кураторами груп 1-4 курсів Голова, Заступник 

Голови, Секретар 

та члени комітетів 

Студентської ради 

Впродовж 

року 

22. Допомога студентам, які цього потребують, у 

навчанні 

Голова, Заступник 

Голови, Секретар 

та члени комітетів 

Студентської ради 

Впродовж 

 року 

23. Підтримка студентів, які навчаються відмінно і добре. 

Клопотання перед адміністрацією щодо морального та 

матеріального заохочення 

Голова, Заступник 

Голови 

Студентської ради 

Впродовж 

 року 

24. Привітання викладачів з Днем Вчителя Голова, Заступник 

Голови 

Студентської ради 

Жовтень 

 Допомога у проведенні Дня відкритих дверей Комітет зв’язків із 

громадськістю та 

інформаційний 

комітет 

Впродовж 

 року 

25. Залучення студентів до гурткової та секційної, 

науково-дослідницькій роботі (засідання гуртків, 

пошукова робота, підсумкова конференція) 

Комітет з питань 

освіти і науки 

Впродовж 

 року 

26. Інформування студентів про науково-практичні 

заходи, наукові форуми та конференції 

Комітет з питань 

освіти і науки 

Впродовж 

 року 

27. Інформаційна робота зі студентами. Оновлення 

інформаційних стендів  

Інформаційний 

комітет 

Впродовж 

року 

28. Залучення студентів до участі у олімпіадах, конкурсах 

на найкращу наукову роботу. 

Комітет з питань 

освіти і науки 

Впродовж 

року 

29. Проведення роз’яснювальної роботи серед студентів 

про участь у всеукраїнських та міжнародних грантах, 

наукових програмах 

Комітет з питань 

освіти і науки 

Впродовж 

 року 

30. Складання рейтингу успішності академічних 

досягнень студентів 

Комітет з питань 

освіти і науки 

Впродовж 

 року 

31. Ініціація та допомога у проведенні тематичних 

круглих столів на кафедрах 

Комітет з питань 

освіти і науки 

Впродовж 

року 

32. Ініціація та допомога у проведенні майстер-класів 

досвідченими викладачами і науковими 

співробітниками щодо поліпшення якості написання 

студентами наукових робіт 

Комітет з питань 

освіти і науки 

Впродовж 

року 

33. Участь студентів-науковців у інформаційних заходах 

серед молоді стосовно профілактики розповсюджених 

захворювань 

Комітет зв’язків із 

громадськістю 

Впродовж 

року 

34. Сприяння студентам, які потребують допомоги у 

зв’язку з тяжким матеріальним станом, хворобою та 

ін., в т.ч. клопотання перед профкомом студентів, 

Голова, Заступник 

Голови 

Студентської ради 

Впродовж 

року 



адміністрацією університету в наданні їм фінансової 

допомоги 

35. Контроль за дотриманням порядку в аудиторіях  Культурно-

масовий комітет 

Впродовж 

року 

36. Налагодження тісної співпраці з відділом соціальної 

допомоги облдержадміністрації 

Благодійний 

(соціальний) 

комітет 

Впродовж 

року 

37. Оновлення бази студентів-волонтерів для полегшення 

їх інформування 

Благодійний 

(соціальний) 

комітет 

Впродовж 

 року 

38. Волонтерські акції  Благодійний 

(соціальний) 

комітет 

Впродовж 

 року 

39. Співпраця з благодійними фондами та громадськими 

організаціями 

Благодійний 

(соціальний) 

комітет 

Впродовж 

 року 

40. Проведення проекту «Профорієнтація» для школярів 

10-11 класів усіх шкіл м. Чернігова 

Комітет зв’язків із 

громадськістю та 

інформаційний 

комітет 

Впродовж 

 року 

41. Фізичне виховання та утвердження здорового способу 

життя 

Мета:  виховання відповідального ставлення до 

власного здоров’я, здорового способу життя, 

формування знань і навичок фізичної культури в 

житті людини, забезпечення повноцінного розвитку 

студентів, фізичне, психічне, духовне загартування, 

формування потреби у безпечній поведінці, протидія 

та запобігання негативним звичкам, профілактика 

захворювань, створення умов для активного 

відпочинку студентів 

Голова, Заступник 

Голови та члени 

комітетів 

Студентської ради 

Впродовж 

року 

42. Організація і проведення Днів захисту та боротьби з 

хворобами, розподіл відповідальних за відповідними 

кафедрами 

Спортивний 

комітет 

ІІ семестр 

навчального 

року 

43. Проведення санітарно-просвітницьких лекцій з питань 

здорового способу життя, профілактики та лікування 

соціальних захворювань серед студентів. 

Спортивний 

комітет 

Впродовж 

року 

44. Залучення студентів до спортивних тренувань. Спортивний 

комітет 

Впродовж 

 року 

45. Залучення першокурсників до участі в спортивних 

змаганнях та тренуваннях. 

Спортивний 

комітет 

Впродовж 

 року 

46. Організація спортивно-оздоровчих заходів, турнірів, 

змагань для студентів. 

Популяризація спортивного та здорового способу 

життя шляхом проведення соціальних акцій. 

Організація та проведення акцій проти 

тютюнопаління, зловживання алкогольними напоями 

та наркотиками. 

Спортивний 

комітет 

Впродовж 

 року 

47. Організація та проведення Дня здоров’я Спортивний 

комітет 

Вересень 

48. Аналіз роботи Студентської ради 

Внесення пропозицій щодо планування роботи на 

наступний навчальний рік 

Голова, Заступник 

Голови, Секретар 

та члени комітетів 

Студентської ради 

Травень 


	План роботи
	План роботи студ. ради

