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П Л А Н РОБОТИ 
Студентської ради 

Вашковецького медичного коледжу 
Буковинського державного медичного університету 

на 2015-2016 навчальний рік 
 

№ 

п/п 
Заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальні  

за виконання 

Від-

мітка 

про 

вико-

нання 

І. Організаційна робота 

1.   Провести перше засідання Студентської 

ради (далі СР) з порядком денним: 

1.Обрання структурних підрозділів СР. 

2.Затвердження плану роботи СР на 2015-

2016 н.р. 

3.Затвердження графіку засідань СР на 

2015-2016 н.р.  

вересень  

2015 р. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.  Ознайомитися з нормативними докумен-

тами, що регламентують організацію сту-

дентського самоврядування (далі ОСС). 

жовтень 

 2015 р.   

 

 

 

 

 

 

  

3.  Створити комісії СР: 

1. комісію з навчальної роботи; 

2. комісію з культурно-масової роботи; 

3. комісію з соціального-психологічних 

питань; 

4. комісію з соціального захисту студентів 

і благодійності;  

5. комісію з фізкультури і спорту. 

жовтень 

 2015 р. 

  

4.  Провести зустріч голів комісій СР з відпо-

відними представниками адміністрації ко-

жовтень 

2015 р. 
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леджу. 

5.  Участь в засіданнях педагогічної ради. упродовж  

навчального року 

  

6.  Створити скриньку довіри. упродовж  

навчального року 

  

ІІ. Навчальна робота 

7.  На засіданнях старостату проводити рете-

льний аналіз поточної, та підсумкової се-

местрової успішності.  

упродовж  

навчального року 

  

8.  Проводити щотижневий підсумок рейтин-

гу груп та відділень щодо успішності і 

пропусків занять по неповажній причині.   

упродовж  

навчального року 

  

9.  Готувати методичні рекомендації щодо 

ОСС. 

упродовж  

навчального року 

  

10.  Провести анкетування студентів щодо яко-

сті проведення навчальних занять виклада-

чами.  

грудень 2015 р., 

червень 2016 р. 

  

11.  Провести анкетування студентів щодо ви-

магання винагороди за оцінку. 

грудень 2015 р., 

червень 2016 р. 

  

12.  Провести анкетування студентів щодо по-

кращення навчального процесу. 

грудень 2015 р., 

червень 2016 р. 

  

13.  Взяти участь у проведені професійних та 

предметних олімпіадах з: 

- сестринської справи;                  

- догляду за хворими; 

- української мови;                       

- фармакології.                                    

 

 

травень 2016 р. 

грудень 2015 р. 

листопад 2015 р. 

лютий 2016 р. 

  

14.  Взяти участь в проведені брейн-рингу з 

невідкладних станів.         

листопад 2015 р. 

 

  

15.  Взяти участь у проведені предметних тиж-

нів: 

- хірургії;                                      

- терапії;                                      

- основ медсестринства;              

- фізичного виховання;              

- фармакології;                         

- української мови та літератури;      

- фізіології.    

 

 

квітень 2016 р. 

березень 2016 р. 

травень 2016 р. 

вересень 2015 р. 

квітень  2016 р. 

березень 2016 р. 

травень 2016 р. 

  

16.  Взяти участь у проведені студентських 

конференцій: 

- з терапії “Ішемічна хвороба серця”;           

- з хірургії “Гостра хірургічна патологія 

органів черевної порожнини”;                                                                                           

- з акушерства “Профілактика передачі 

ВІЛ-інфекції від матері до дитини ”;                                                         

- з неврології «Інфекційні захворювання в 

 

 

березень 2016 р. 

 

травень 2016 р. 

 

квітень 2016 р. 
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неврології»;                                                                                    

- шкірних та венеричних  хвороб «Хворо-

би, що передаються статевим шляхом: клі-

ніка, діагностика, лікування та профілак-

тика»;                                                                                                                

- з медсестринства «Профілактика внутрі-

шньо-лікарняної інфекції в лікувальних 

закладах»;                                            

- з медсестринства  

«Здоровий спосіб життя – профілактика 

захворювань»; 

- з фізіології «Функціональні системи ор-

ганізму»                         

листопад 2015 р. 

 

 

 

грудень 2015 р. 

 

 

лютий 2016 р. 

 

 

травень 2016 р. 

 

червень 2016 р. 

ІІІ. Культурно-масова робота 

17.  Взяти участь в організації і проведені уро-

чистостей з нагоди святкування Дня знань 

і посвяти в студенти першокурсників коле-

джу. 

01 вересня 

2015 р. 

  

1.  Взяти участь в організації і проведені уро-

чистостей присвячених випуску молодших 

спеціалістів: 

- - фельдшерів; 

- - медичних сестер. 

 

 

 

березень, 

липень 

2016 р. 

  

18.  Організувати проведення конкурси весе-

лих і кмітливих. Створити збірну команду 

КВК коледжу  

упродовж  

навчального року 

  

19.  Організувати та провести туристичні по-

ходи по містам та селам Чернівецької об-

ласті: «Буковина – край, де варто жити». 

упродовж  

навчального року 

 

  

20.  Організувати та провести туристичні по-

ходи по містам та селам України 

упродовж  

навчального року 

  

21.  Організувати та провести екскурсії в музеї 

ім....Г.О.Гараса та І.Миколайчука. 

І семестр 

 

  

22.  Провести акції присвячені: 

- Всесвітньому дню боротьби зі  СНІДом; 

 

 

 

грудень 2015 р. 

 

 

  

23.  Участь в організація санітарних п’ятниць. упродовж 

навчального року 

  

ІV. Соціально-психологічна робота 

24.  Анкетування схильності студентів до вжи-

вання алкоголю, тютюну, наркотичних ре-

човин 

листопад 

2015 р. 

  

25.  Опитування щодо подолання агресивної 

поведінки у студентів «Не смійся з мене» 

листопад, грудень 

2015 р. 
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(посібник «психологічні стратегії формування по-

зитивного мікроклімату в закладах освіти» автор 

Д.Д.Романовська, О.В.Ілащук). 

26.  Анкетування:  

«Виявлення задоволеності студентів (ви-

пускників) результатами і процесом навча-

льно - виховної роботи в коледжі»  

(посібник «психологічні стратегії формування по-

зитивного мікроклімату в закладах освіти» ). 

грудень, лютий 

квітень, червень 

2015-2016 н.р. 

  

27.  Визначення міжособистісних стосунків 
(посібник «Психологічні стратегії формування по-

зитивного мікроклімату в закладах освіти» автор 

Д.Д.Романовська, О.В.Ілащук). 

квітень,травень 

2016 р. 

  

28.  Взяти участь в організації і проведення 

тиждня психології. 

Відкрита виховна година: «За здоровий 

спосіб життя». 

Конкурс малюнків. 

квітень 

2016 р. 

  

29.  Взяти участь в проведенні соціально-

психологічного дослідження і скласти со-

ціально-психологічну характеристику сту-

дентів, викладачів та випускників коледжу. 

листопад-грудень, 

квітень-травень 

2015-2016 н.р. 

  

30.  Провести конкурси: 

«Краща група року», 

«Кращий студент року». 

упродовж  

навчального року 

  

V. Соціальний захист студентів 

31.  Проводити соціологічні дослідження скла-

ду сімей студентів та їх матеріального за-

безпечення, які вимагають особливої уваги 

і допомоги. 

упродовж 

навчального року 

 

 

  

32.  Забезпечити системне ознайомлення сту-

дентів щодо рішень та пропозицій дирек-

ції, педагогічної ради, студентського пар-

ламенту, профкому коледжу у питаннях 

соціального захисту студентів. 

упродовж 

навчального року 

 

  

33.  Створити благодійний фонд допомоги сту-

дентам.  

упродовж 

навчального року 

  

34.  Підготувати для соціально незахищених 

студентів подарунки до їх дня народження, 

до свята Святого Миколая і Нового року. 

упродовж 

навчального року 

 

  

35.  Силами господарського персоналу та сту-

дентів коледжу проводити впорядкування 

гуртожитку, спортивних майданчиків та 

прилеглих до коледжу територій. 

упродовж 

навчального року 

 

  

36.  Організовувати що семестровий огляд 

конкурс на кращу кімнату студентського 

гуртожитку. 

упродовж 

навчального року 

 

  

37.  Благодійна діяльність 
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38.  Створити благодійний фонд СР упродовж 

навчального року 

  

39.  Надавати допомогу одиноким престарілим 

людям і ветеранам ВВВ. 

упродовж 

навчального року 

  

40.  Провести акції до Дня милосердя. вересень, жовтень 

2015 р. 

 

  

41.  Надати адресну матеріальну допомогу ді-

тям – онкохворим, які лікуються в Черні-

вецькому обласному онкодиспансері.   

жовтень  

2015 р. 

  

42.  Надати матеріальну допомогу дітям-

сиротам в дитячому будинку «Ромашка» 

грудень 

2015 р. 

  

43.  Надати матеріальну допомогу учням школі 

інтернат ім. Н.Яремчука. 

грудень 

2015 р 

  

44.  Ініціювати інші благодійні акції. упродовж 

навчального року 

  

VI. Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота 

 Взяти участь в організації спартакіади коледжу: 

45.  З легкої атлетики жовтень 

2015 р. 

  

46.  Тиждень фізкультури та спорту –  

з міні-футболу. 

17-28 вересня 

2015 р. 

  

47.  З настільного тенісу. 30-31 жовтня 

2015 р. 

  

48.  З ігри в шахи. 04-05 грудня 

2015 р. 

  

49.  З баскетболу 25 лютого – 

7 березня 

2016 р. 

  

50.  З волейболу. 18-28 березня 

2016 р. 

 

  

 Взяти участь в організації першості обласного управління 

51.  З міні-футболу 

 

16-18 жовтень 

2015 р. 

  

52.  Легкоатлетичний крос 17 жовтня 

2015 р. 

  

53.  З баскетболу грудень 

2015 р. 

  

54.  З волейболу листопад 

2015 

  

55.  З легкої атлетики 17-18 квітня 

2016 р. 

  

 Взяти участь в організації спортивних турнірів 

56.  Турнір по баскетболу пам'яті  

Дашкевича С.Д. 

01 грудня 

2015 р. 
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57.  Турнір по футболу пам’яті Ю.Токарюка 09 травня 

2016 р. 

  

58.  Кубок коледжу з волейболу до дня медич-

ного працівника. 

15 червня 

2016 р. 

  

 

 

 

 

 

 

         Голова студентської ради                                                 Граб Н.С 

 

 

 

 

 

. 


