
                                                         
 

 

 

 

 

 

 

План роботи  
 

 

 

 

студентського самоврядування  

КЗВО «Рівненської медичної академії»  

( у тому числі Фахового медичного коледжу КЗВО «Рівненської медичної 

академії» РОР 

 

 

на II семестр 2019-2020 навчального року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



 
№ Функції Ким виконується Цільова група Термін 

проведення 

 

Організаційна робота 

1. Складання плану роботи на семест, 

місяць 

члени студентського 

самоврядування 

 Упродовж 

року 

2. Складання звіту про виконану роботу за 

рік 

члени студентського 

самоврядування 

 Упродовж 

року 

3. Уточнення питань, які виносяться на 

засіданнях Вченої Ради, та засіданнях 

трудового колективу навчального 

закладу, з метою  покращення 

внутрішнього освітнього процесу 

академії 

члени студентського 

самоврядування 

 Упродовж 

року 

4. Співпраця з виконавчими органами 

студентського самоврядування, а саме: 

 студентською профспілкою; 

 студентським старостатом, 

 студентською радою гуртожитків 

навчального закладу 

Голова студентського 

самоврядування, 

Заступник голови 

студентського 

самоврядування, 

Секретар 

студентського 

самоврядування 

представники 

студентського 

профкому, 

старости груп, 

старости 

гуртожитків 

Упродовж 

року 

Діагностична робота 

1. Анонімне анкетування студентів по 

визначенню рівня професіоналізму 

викладацького складу академії  

 

Голова студентського 

самоврядування. 

Секретар 

студентського 

самоврядування, 

Голова сектору – 

« Соціальне 

дослідження, зв’язок з 

іншими навчальними 

закладами та морально 

- етичне виховання», 

члени студентського 

самоврядування 

 

студенти 

1-4 курсів 

Квітень -  

травень 

 Консультативна робота 

1. Індивідуальні та групові консультації на  

Конференції студентів КЗВО 

«Рівненська медична академія»  

Рівненської обласної ради, стосовно 

вступу студентів до складу студентської 

ради академії. 

 

Голова студентського 

самоврядування, 

Заступник голови 

студентського 

самоврядування, 

Секретар 

студентського 

самоврядування  

студенти  

1-2 курсів 

Лютий - 

березень 

2. Ознайомлення членами студентського 

самоврядування учнів шкіл м. Вараш та 

Володимирець з спеціальністю: « Лікар – 

це не просто професія - це сенс життя, 

Голова студентського 

самоврядування, 

Голова сектору -

«Організація дозвілля», 

Учні 9- 11 

класів 

Березень 



покликання…» Голова сектору – 

« Соціальне 

дослідження, зв’язок з 

іншими навчальними 

закладами та морально 

- етичне виховання» », 

члени студентського 

самоврядування 

Захисна робота 

1. Забезпечує захист прав та інтересів 

студентів КЗВО «Рівненська медична 

академія» Рівненської обласної ради. 

Голова студентського 

самоврядування, 

Заступник голови 

студентського 

самоврядування, 

Секретар 

студентського 

самоврядування 

члени студентського 

самоврядування 

 

студенти 

1-4 курсів 

Упродовж 

року 

2. Виховний захід присвячений 

Всесвітньому дню захисту дітей 

Голова студентського 

самоврядування, 

Заступник голови 

студентського 

самоврядування, 

Секретар 

студентського 

самоврядування 

члени студентського 

самоврядування 

студенти 

1-4 курсів 

Червень 

Профілактична робота 

1. Бесіда на тему: «Булінг-прояв насильства 

у підлітків». 

Голова сектору - 

«Навчально- 

просвітницька робота» 

члени студентського 

самоврядування  

 

студенти   

1-курсів 

справа 

травень 

Культурно-розважальна робота 

1. Проведення членами Студентської Ради 

КЗВО « Рівненської медичної академії  (в 

тому числі Фахового коледжу КЗВО 

«Рівненської медичної академії» РОР) 

майстер класу  « Розмалюй смаколики 

барвами веселки» 

 

Голова студентського 

самоврядування, 

Голова сектору -

«Організація дозвілля», 

члени студентського 

самоврядування 

студенти 

1-4 курсів 

Лютий 

2. Проведення членами студентської ради 

заходу, який присвячений 

Міжнародному жіночому дню « Весна, 

кохання, квіти й жінка» 

Голова студентського 

самоврядування, 

Заступник голови 

студентського 

самоврядування, 

Секретар 

студентського 

студенти 

1-4 курсів 

Березень -

квітень 



самоврядування, 

Голова сектору 

«Організація дозвілля», 

члени студентського 

самоврядування 

Волонтерська робота 

1. Відвідування членами студентського 

самоврядування  КЗ « Мирогощанський 

дитячий будинок – інтернат» 

Голова студентського 

самоврядування, 

Голова сектору – 

« Соціальне 

дослідження, зв’язок з 

іншими навчальними 

закладами та морально 

- етичне виховання» », 

члени студентського 

самоврядування 

 

студенти 

1-4 курсів 

Квітень- 

березень  

 

 

 

Голова студентського самоврядування                                                       Жигайло К.І. 

 

Заступник голови студентського самоврядування                                  Ільчишина І.М. 

  

Секретар студентського самоврядування                                                 Чорна Н.І.     
 

 


