
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ХАРЧОВИХ  ТЕХНОЛОГІЙ 

 



 

ПЛАН 

роботи студентської ради університету 

на 2018-2019 навчальний рік 

Голова студентської ради університету Висоцький Олександр 

№ 

п/п 
Найменування заходу 

Відповідальний за 

організацію та проведення 
Термін виконання 

Організаційна робота: 

1. Проведення засідань студентських рад факультетів/інс-

титутів університету. 

Висоцький О. 2 рази  

на місяць  

2. Організація контролю за систематичною роботою студентсь-

кого самоврядування факультетів/інститутів університету. 

Висоцький О. протягом 

навчального року 

3. Організація із виготовлення та встановлення конструкції 

«Я люблю НУХТ». 

Студентська рада НУХТ протягом навчального 

року 

4. Проведення звітно-виборчих конференцій студентів по 

факультетам/інститутам, вибори нових складів 

студентських рад факультетів/інститутів. 

Висоцький О., голови 

факультетів/інститутів 

квітень-травень 

2019 р. 

Навчально-виховний сектор: студент Михалевич Артур, ННІХТ, МО-4-2 

1. Контроль за веденням журналів успішності старостами 

академічних груп 

Студентська рада університету та 

факультетів/інститутів 

протягом навчального 

року 



2. Координація проведення гостьових лекцій провідними 

фахівцями галузей та відомими вченими тощо з 

дисциплін фахового спрямування 

Студентська рада НУХТ  протягом навчального 

року 

3. Сприяння академічній мобільності студентів за 

програмою «ERASMUS+» 

Студентська рада університету та 

факультетів/інститутів 

протягом навчального 

року 

4. Висвітлення переможців олімпіад і конкурсів студентських 

наукових робіт, іменних стипендіатів на сайті університету 

Студентська рада НУХТ  протягом навчального 

року 

Профорієнтаційна робота: 

1. Запрошення потенціальних абітурієнтів на цікаві заходи 

та події в університеті (Майстер-класи, КВН, Дні 

факультетів/інститутів). 

Студентська рада НУХТ  протягом навчального 

року 

2. Участь у Днях відкритих дверей та проведення даного 

заходу у новому форматі. 

Студентська рада університету та 

факультетів/інститутів 

протягом навчального 

року 

3. Участь у Ярмарках професій, що відбуваються у м. Київ 

та інших містах України. 

Студентська рада університету та 

факультетів/інститутів 

протягом навчального 

року 

4. Організувати систематичну відеозйомку подій для 

співпраці з інформаційним агентством «Укрінформ». 

Співвиконавець студентська рада 

факультетів/інститутів 

протягом навчального 

року 

5. Створення сувенірної університетської продукції: ручки, 

блокноти, календарі, тощо. 

 

Співвиконавець студентська рада 

НУХТ 

протягом навчального 

року 



6. Налагодження співпраці із IBC Education та проведення 

екскурсій по НУХТ для абітурієнтів 

Студентська рада НУХТ жовтень 2018 

травень 2019 

Культурно-масовий сектор: студентка Омельницька Анна, ННІ ХТ, ТІ-2-6 

1. Організація посвяти першого курсу. Ознайомлення 

першокурсників із правилами внутрішнього розпорядку, 

правилами проживання у гуртожитку тощо 

Студентська рада НУХТ серпень-вересень  

2018 р. 

2. Залучення студентів до колективів із художньої 

самодіяльності. 

Омельницька А. вересень-жовтень  

2018 р. 

3. Залучення студентів до участі в загально 

університетському «Конкурсі української пісні». 

Студентська рада НУХТ, 

Омельницька А., голови 

факультетів/інститутів 

вересень-жовтень 

2018 р. 

4. Організація та залучення студентів до участі в днях 

факультетів/інститутів. 

Голови факультетів/інститутів згідно плану заходів 

університету 

5. Залучення студентів до команди КВН університету. Омельницька А. березень 2019 р. 

6. Підготовка та проведення заходів до міжнародного Дня 

студента. 

Омельницька А. листопад 2018 р. 

7. Організація загально університетського «Кубок ректора 

КВН». 

Омельницька А. згідно плану заходів 

університету 

8. Участь у організація та проведення конкурсу “Міс і 

Містер НУХТ”. 

Омельницька А. згідно плану заходів 

університету 



Рекламно-інформаційний сектор: студентка Пахалюк Ірина, ННІ ХТ, ОП-3-7 

1. Проведення зборів голів інформаційних секторів 

інститутів/факультетів НУХТ  

Пахалюк І.  2 рази  

на місяць 

2. Співробітництво з адміністрацією та співробітниками 

інформаційного центру університету, підготовка матеріа-лів 

для розміщення на сайті університету на сторінці 

«Студенту» 

Пахалюк І. протягом навчального 

року 

3. Популяризація аккаунту НУХТ у соцмережі Facebook, 

Instagram, Telegram. 

Пахалюк І. протягом навчального 

року 

4. Написання статей, фото- і відеорепортаж подій, що 

відбуваються в стінах НУХТ. 

Пахалюк І. протягом навчального 

року 

5. Удосконалення системи відеозйомки заходів, що 

відбуваються у стінах університету. 

Пахалюк І. протягом навчального 

року 

6. Проведення активних розіграшів призів із символікою 

університету для студентів задля забезпечення 

популярності сторінок у соціальних мережах. 

Пахалюк І. протягом навчального 

року 

7. Розробка університетського merch: футболки, толстовки, 

ручки, блокноти для розповсюдження в університеті, 

школах, коледжах тощо. 

Пахалюк І. протягом навчального 

року 



 

Сектор спорту відповідальний: студент Мехеда Артем, ННІ ХТ, ОП-3-7 

1. Залучення студентів до активного спортивного життя та 

пропагувати здоровий спосіб життя. 

Студентська рада 

факультетів/інститутів 

протягом навчального 

року 

2. Організація відбору студентів-спортсменів для 

формування команд факультетів/інститутів. 

Спортивні сектори 

факультетів/інститутів 

вересень-листопад 

2018 р. 

3. Організація команд та залучення їх до участі у змаганнях з 

футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу тощо. 

Мехеда А., спортивні сектори 

факультетів/інститутів 

протягом навчального 

року 

4. Співпраця з НБА України; надання безкоштовних білетів 

на баскетбольні матчі для спортсменів та активістів. 

Мехеда А. протягом навчального 

року 

5. Організувати та провести відбір спортсменів для змагань 

з футболу на великому полі. 

Мехеда А. протягом навчального 

року 

6. Наповнення вкладки «Спорт» на сайті НУХТ. Мехеда А., Пахалюк І. протягом навчального року 

7. Залучення студентів до участі у спортивних змаганнях, 

що проводяться громадськими організаціями  

Студентська рада НУХТ вересень, жовтень 

2018 р. 

Благодійний сектор відповідальний: студентка Бакун Анастасія, ГРТБ, ХЧ-3-2 

1. Залучення студентів до благодійної діяльності і створення 

волонтерської бази. 

Благодійний сектор НУХТ протягом навчального 

року 

2 Проведення благодійної ярмарки на підтримку онкохворих 

дітей.  

Бакун А., благодійні сектори 

факультетів/інститутів 

жовтень 2018р. 



3. Організація збору макулатури з метою озеленення внутріш-

нього двору університету та проведення благодійних акцій. 

Благодійний сектор НУХТ протягом навчального 

року 

4 . Співпраця з RunUkraine, допомога у пошуку волонтерів 

на спортивні заходи. 

Бакун А., благодійні сектори 

факультетів/інститутів 

протягом навчального 

року 

5. Організація та проведення акцій по боротьбі зі СНІДом. Бакун А., благодійні сектори 

факультетів/інститутів 

грудень 2018р. 

6. Відвідування дитячого будинку до свята Святого Миколая Бакун А., благодійні сектори 

факультетів/інститутів 

грудень 2018р. 

7. Інформування та сприяння участі студентів університету 

щодо акцій донорської допомоги. 

Бакун А., благодійні сектори 

факультетів/інститутів 

згідно плану допомоги 

8. Проведення благодійного Балу. Бакун А., благодійні сектори 

факультетів/інститутів 

квітень-травень 2019р. 

9. Відвідування будинку літніх людей до свята Перемоги. Бакун А., благодійні сектори 

факультетів/інститутів 

травень 2019р. 

10. Організація благодійної частини свят в університеті. Бакун А., благодійні сектори 

факультетів/інститутів 

протягом  навчального 

року 

  

Ректор університету  

Помічник проректора по роботі зі студентами  

Голова студентської ради університету 
 

 

А.І. Українець  

О. М. Вашека  

О.О. Висоцький 

 


