
ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ НА 2020 -2021 н.р. 
Закарпатська академія мистецтв 

Організаційна робота 

№ з/п Зміст роботи Виконавець Термін виконання 
1 2 3 4 

1. Поселення студентів до гуртожитків 
Голова студентської ради, 

старости гуртожитку 
Серпень - вересень 

щороку 

2. Засідання студентської ради Голова студентської ради 
Кожну третю 
середу місяця 

3. 
Вивчення та ознайомлення членів 

студентської ради документів щодо 
студентського самоврядування  академії. 

 
Голова студентської ради 

 
Постійно 

5. Посвята в студенти Голови студентської ради жовтень 

6. 

Формування органів студентського 
самоврядування: 

- призначення старост академічних груп 
(І курс); 

- обрання (поновити) старост блоків у 
гуртожитку 

- обрання (поновлення) студентської ради 
гуртожитку 

Проректори, академкерівники 
 
Голова студентської ради гуртожитку 
 

Проректор з виховної роботи 

 
 

Вересень 
 
 
 
 

 

7. 
Організація зустрічей студентів з 

адміністрацією університету 
Голови студентської ради 

 
Впродовж року 

 

8. 
Організація індивідуальних зустрічей  зі 

студентами, бесіди та консультації з питань 
навчання та різне 

Голова студентської ради, члени 
студентської ради 

Впродовж 
року 



Організаційно-методичне забезпечення студентської ради 

№ з/п Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

1 2 3 4 

1. 
Формування планів роботи: 

а) студради гуртожитку; 
в) студради академії 

Голова студентської ради 
гуртожитку; 

Голова студентської ради. 

 
Вересень 

 

2. 
Проведення нарад: 

а) студради гуртожитку; 
в) студради академії 

Голова студентської ради; 
Голова студентської ради. 

Щотижня 
Щотижня 

4. 
Надання інформаційних матеріалів про 
університетське життя у засоби масової 

інформації міста та області 

Голова інформаційного 
сектору, голова студентської 
ради академії та  гуртожитку 

Впродовж року 

Патріотичне виховання 

1. 
Ознайомлення студентів-першокурсників 

з історією академії, міста та району 
Голови студентської ради, голова 

наукового сектору 
 

Вересень 

4. 
Участь у загально академічних та  міських 

заходах 
Голови студентської ради, голова 

культурно-масового сектору 
 

Постійно 

8. 
Участь у тематичних виставок до 

ювілейних дат діячів культури, мистецтва 
і науки України 

Голова інформаційного сектору, 
голова культурно-масового сектору 

Впродовж року 

12. 
Проведення заходів до Міжнародного дня 

пам’яті жертв Голокосту 
Голови студентської ради, голова 

культурно-масового сектору 
Січень 

13. 
Проведення заходів до відзначення Дня 

Соборності України 
Голови студентської ради, голова 

культурно-масового сектору 
 

Січень 

25. 
Проведення заходів до Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

Голови студентської ради, голова 
культурно-масового сектору, 

наукового сектору. 
Червень 



Мовне виховання 

1. 
Підготовка і впровадження тижня мови до 

Дня української писемності та мови 
Голови студентської ради, голова 

культурно-масового сектору 
Листопад 

3. 
Проведення заходів, присвячених дню 

поезії 
Голови студентської ради, голова 

культурно-масового сектору 
Березень 

Правове виховання 

1. 

Ознайомлення студентів з їх правами та 
обов’язками, правилами проживання та 
правилами внутрішнього розпорядку у 

гуртожитку 

Голова студентської ради Вересень 

13. 
Ведення обліку правопорушень серед 

студентів 
Голова студентської ради академії та 

гуртожитку 
Впродовж року 

Естетичне виховання 

7. 
Організація виставок творчих робіт 

студентів 
 

 
Голова студентської ради 

Впродовж року 

 
 

Голова студентської ради академії        Фільченко К.А. 
 


