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ПЛАН 
роботи студентської ради університету 

на 2017-2018 навчальний рік 
Голова студентської ради університету Ярош Наталія 

 
№ п/п 

 
Найменування заходу Відповідальний за 

організацію та 
проведення 

Термін виконання 

 
Організаційна робота 

 
1. Проведення засідань студентських рад факультетів/інститутів 

університету. 
Ярош Н. Щотижня 

протягом року. 

2. Організація контролю за систематичною роботою студентського 
самоврядування факультетів.  

Ярош Н. Протягом 
навчального року. 

3. Підтримання проекту «БУККРОССИНГ» у студентському клубі 
НУХТ. 

Студентська рада 
НУХТ. 

Протягом 
навчального року. 

4. Створення у стінах університету конструкції «Я люблю НУХТ». Студентська рада 
НУХТ. 

Протягом 
навчального року. 

5. Проведення звітно-виборчих конференцій студентів по 
факультетам, вибори нових складів студентської ради 
факультетів. 

Ярош Н., голови 
факультетів/інститу
тів. 

Квітень-травень 
2018 р. 

6. Організація літературних вечорів, зустрічей з відомими людьми, 
бесід і круглих столів з актуальних питань сьогодення. 

Студентська рада 
університету та 
факультетів/інститу
тів. 

Протягом 
навчального року. 

 Профорієнтаційна робота 

1. Організація поїздок студентської ради по містах Київської 
області для зустрічей з школярами. 

Студентська рада 
НУХТ та 

Протягом 
навчального року. 
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факультетів/інститу
тів. 

2. Проект для школярів « Стань студентом на день (тиждень)». 
 

Співвиконавець 
студентська рада 
НУХТ. 

Протягом 
навчального року. 

3. Участь у Днях відкритих дверей Студентська рада 
університету та 
факультетів/інститу
тів. 

Протягом 
навчального року. 

4. Участь у молодіжних та дитячих заходах м.Києва. Студентська рада 
університету та 
факультетів/інститу
тів. 

Протягом 
навчального року. 

5. Організувати конкурс відео-роликів від інститутів та факультетів 
на представлення своїх спеціальностей. 
 

Співвиконавець 
студентська рада 
факультетів/інститу
тів. 

Протягом 
навчального року. 

6. Створення сувенірної університетської продукції  : ручки, 
блокноти, календ арики і тд.  

Співвиконавець 
студентська рада 
НУХТ 

Протягом 
навчального року. 

Навчально-виховний сектор: студент ННІ ТІ- V-2 Ляшук Віталій 
 

1. Контроль за відвідуванням занять магістрами. Студентська рада 
НУХТ. 

Протягом 
навчального року. 

2. Організація різноманітних конкурсів між 
факультетами/інститутами, а саме: «Брейн-ринг», «Спортивні 
змагання», «Фото-виставки різних форматів»  та ін., залучення 
студентів університету до участі. 

Студентська рада 
НУХТ. 

Жовтень-грудень 
2017 р. 

3. Організація літературних вечорів, зустрічей з відомими людьми, 
бесід і круглих столів з актуальних питань сьогодення. 

Студентська рада 
університету та 

Протягом 
навчального року. 
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факультетів/інститу
тів. 

 

 Культурно-масовий сектор: студентка ГРТБ-V-10 Ямпольська Катерина 
 

1. Організація посвяти першого курсу. Ознайомлення 
першокурсників із порядком і правилами поведінки 
університету. 
 

Студентська рада 
НУХТ. 

Серпень-вересень 
2017 р. 

2. Залучення студентів до колективів художньої самодіяльності. Ямпольська К. Вересень-жовтень 
2017 р. 

3. Залучення студентів до участі загальноуніверситетському 
«Конкурсі української пісні». 
 

Студентська рада 
НУХТ, Ямпольська 
К.,  голови 
факультетів/інститу
тів. 

Вересень-жовтень 
2017 р. 

4. Організація та залучення студентів до участі в днях 
факультетів/інститутів. 
 

Голови 
факультетів/інститу
тів. 

Згідно плану 
заходів 
університету. 

5. Залучення студентів до команди КВН університету. Ямпольська К. Березень 2018 р.  
6. Підготовка та проведення заходів до міжнародного Дня 

студента. 
 

Ямпольська К. Листопад 2017 р. 

7. Організація загальноуніверситетського  «Кубок ректора КВН». Ямпольська К. Згідно плану 
заходів 
університету. 

8. Організація та проведення конкурсу  „Міс і Містер НУХТ”. 
 

Ямпольська К. Згідно плану 
заходів 
університету. 

9. Проводити в гуртожитках вечори відпочинку, змагання з Ямпольська К. Протягом 
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інтелектуальних ігор. 
 

Ярош Н. 
Загребельний А. 

навчального року. 

 

Рекламно-інформаційний сектор: студентка ННІ ЕіУ-V-2 Казакова Анастасія 
 

1. Постійне поновлення інформаційних матеріалів на дошках об’яв 
та біля деканатів/дирекцій. 

Казакова А., 
студентська рада 
факультетів/інститу
тів. 

Протягом 
навчального року. 

2. Подання оголошень та новин, інформації про студентське життя 
на сайт НУХТ. 

Казакова А. Протягом 
навчального року. 

3. Опублікування новин, подій оголошень на сторінці Instagram та 
Facebook «NUFTinfo». 

 Казакова А.. Протягом 
навчального року. 

 

Сектор спорту відповідальний: студент ННІ ЕіУ-ІІІ-7 Тягній Владислав 
 

1. Залучення студентів до активного спортивного життя та 
пропагувати здоровий спосіб життя. 

Студентська рада 
факультетів/інститу
тів. 

Протягом 
навчального року. 

2. Організація відбору студентів-спортсменів для формування 
команд факультетів. 

Спортивні сектори 
факультетів/інститу
тів. 

Вересень-листопад 
2017 р. 

3. Організація команд та залучення їх до участі у змаганнях  з  
футболу,  баскетболу, волейболу, настільного  тенісу, шахів 
тощо. 

Тягній В., спортивні 
сектори 
факультетів/інститу
тів. 

Протягом 
навчального року. 

4. Організація роботи групи підтримки для спортивних команд. Тягній В.. Протягом 
навчального  року. 
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5. Організувати та провести різноманітні спортивні змагання серед 
студентів університету. 

Тягній В.. Протягом 
навчального  року. 

6. Проведення відбору команди черлідингу. Савчук О. Протягом 
навчального  року. 

 

Благодійний сектор: відповідальний студентка ОП-1-6М  Баглай Ольга 
 

1. Залучення студентів до благодійної діяльності і створення 
волонтерської бази. 

Благодійний сектор 
НУХТ. 

Протягом 
навчального  року. 

2. Проведення благодійної акції на підтримку воїнів із зони АТО в 
День туризму. 

Баглай О., 
благодійні сектори 
факультетів/інститу
тів 

Вересень 2017 р. 

3. Проведення благодійної акції з метою зібрання коштів на 
медичне обладнання в День туризму. 

Благодійний сектор 
НУХТ. 

Вересень 2017 р. 

4. Організація по збору макулатури  задля подальшого висадження 
дерев у дворі університету та для проведення благодійних акцій. 

Благодійний сектор 
НУХТ. 

Протягом 
навчального  року. 

5. Організація та проведення акції по боротьбі з тютюнопалінням. Баглай О., 
благодійні сектори 
факультетів/інститу
тів. 

Протягом 
навчального  року. 

6. Проведення донорської допомоги в університеті. Баглай О., 
благодійні сектори 
факультетів/інститу
тів. 

Згідно плану 
заходів. 

7. Відвідування дитячого будинку. Баглай О., 
благодійні сектори 
факультетів/інститу

Березень-квітень 
2018 р. 
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тів. 
8. Організація благодійної частини свят в університеті. Баглай О., 

благодійні сектори 
факультетів/інститу
тів. 

Згідно плану 
заходів. 

 
 
Ректор університету           А.І. Українець 
  
Помічник проректора по роботі 
зі студентами            К.А. Науменко 
 
 
Голова студентської ради університету       Н. В. Ярош 
 


