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Організаційна робота 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1 2 3 4 

1.  

Організація поселення здобувачів вищої 

освіти у гуртожиток. 

29 серпня – 03 

вересня 2022 

року 

Голова студентської колегії 

Університету, заступник голови з 

питань  гуртожитку 

2.  

Складання графіків чергування 

здобувачів вищої освіти проживаючих у 

гуртожитку  

Вересень 2022 

року 

Староста гуртожитку, старости 

поверхів 

3.  

Ознайомлення з нормативно-правовою 

документацією членів Студентської 

колегії Університету щодо організації 

роботи студентського самоврядування у 

ДЗВО 

Упродовж року 
Голова студентської колегії 

Університету 

4.  

Супровід та вдосконалення сторінки 

Студентського самоврядування на сайті 

Університету та сторінок у соціальних 

мережах 

Упродовж року 

Голова студентської колегії 

Університету, керівник 

інформаційно-профорієнтаційного 

відділу 

5.  

Організація та проведення загальних 

зборів здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання 

Вересень / 

травень 2022 

року 

Голова Студентської колегії 

Університету, члени Студентської 

колегії Університету 

6.  

Організація та проведення 

організаційних зборів для здобувачів 

вищої освіти - першокурсників 

До 10 вересня 

2022 року 

Голова Студентської колегії 

Університету, секретар 

Студентської колегії Університету 

7.  

Участь у засіданнях Вчених рад 

Університету менеджменту освіти та 

Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології 

Упродовж року 
Голова та представники 

Студентської колегії Університету 

8.  

Організація та проведення заходів з 

профорієнтаційної роботи «День 

відкритих дверей» 

Упродовж року 

Голова студентської колегії 

Університету, керівник 

профорієнтаційного відділу 

9.  

Організація та проведення випускних 

заходів для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання 

Квітень-травень 

2022 року 

Голова студентської колегії 

Університету, секретар 

Студентської колегії Університету 

Організаційно-методичне забезпечення виховної роботи 

№ з/п Зміст роботи 
Термін 

виконання  
Виконавці 

1 2 3 4 

1.  

Формування планів роботи: 

Студентської колегії УМО 

До 20 листопада 2022 

року 

Голова Студентської колегії  

Університету , члени 

Студентської колегії  

Університету 

 

Проведення нарад: 

а) Студентської колегії УМО  Другий / четвертий 

вівторок  

кожного місяця 

Голова Студентської колегії  

Університету 

б) старостату  Третя середа кожного 

місяця 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи ННІМП, голова 



Студентської колегії  

Університету 

Надання інформаційних матеріалів 

про студентське життя для 

розміщення на сторінці «Студентам» 

сайту Університету та соціальних 

мережах 

Упродовж року 

Голова Студентської колегії  

Університету, керівник 

інформаційно-профорієнтаційного 

відділу 

 

Основні напрями виховної роботи зі студентами 

 

№ з/п Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Виконавці 

1 2 3 4 

Патріотичне виховання 

1.  

Організація та проведення заходів Дня 

Соборності України 
Січень  

2022 року 

Голова Студентської колегії 

Університету, члени Студентської 

колегії Університету 

2.  

Організація та проведення пам’ятних 

заходів до Дня Героїв Небесної Сотні 
Лютий  

2022 року 

Голова Студентської колегії 

Університету, керівник культурно-

організаційної відділу 

3.  

Організація та проведення заходів до 

річниці з дня народження 

Т.Г. Шевченка; Організація та 

проведення Дня вишиванки 

Березень- 

травень 

2022 року 

Голова Студентської колегії 

Університету, керівник культурно-

організаційної відділу 

4.  

Організація та проведення благодійної 

акції  
Березень-квітень  

2022 року 

Голова Студентської колегії 

Університету, керівник соціального 

відділу 

5.  

Організація та проведення заходів до 

Дня захисника України та Дня 

українського козацтва і Дня української 

армії 

Грудень  

2022 року 

Голова Студентської колегії 

Університету, керівник культурно-

організаційної відділу 

Моральне виховання 

1.  

Організація та проведення святкового 

концерту до Міжнародного жіночого дня 
Березень  

2022 року 

Голова Студентської колегії 

Університету, керівник культурно-

організаційної відділу 

2.  

Організація та проведення святкового 

концерту до «Дня працівника освіти» 
Жовтень  

2022 року 

Голова Студентської колегії 

Університету, керівник культурно-

організаційної відділу  

3.  

Залучення здобувачів вищої освіти до 

волонтерського руху, встановлення 

контактів з громадськими організаціями 

міста 

Упродовж року 
Голова Студентської колегії 

Університету 

Естетичне виховання 

1.  

Залучення здобувачів вищої освіти до 

участі в роботі гуртків за інтересами та 

художньої самодіяльності 
Упродовж року 

Голова Студентської колегії 

Університету, члени Студентської 

колегії Університету, керівник 

культурно-організаційної відділу 

2.  

Організація і проведення заходів: 

- Організація та проведення заходу 

«Посвята у студенти» 
Вересень 2022 

року 

Голова Студентської колегії 

Університету, керівник культурно-

організаційної відділу 



№ з/п Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Виконавці 

1 2 3 4 

– Новорічне «Міс та Містер УМО – 

2022»; 

Грудень 2022 

року Голова Студентської колегії 

Університету, керівник культурно-

організаційної відділу – День студентського гумору (змагання 

на Кубок Ректора) 

Квітень 2022 

року 

3.  

Звітній концерт Студентського колегії 

Університету Травень-червень 

2022 року 

Голова Студентської колегії 

Університету, члени Студентської 

колегії Університету 

 

4.  

Проведення щорічного конкурсу на 

кращу кімнату у гуртожитку  Упродовж року 

Голова Студентської колегії 

Університету, заступник  голови з 

питань гуртожитку 

5.  

Випуск студентського незалежного 

видання «StudLife» 
Упродовж року 

Голова Студентської колегії 

Університету, керівник 

інформаційно-профорієнтаційного 

відділу 

Трудове виховання 

1.  

Організація та проведення прибирання 

території Університету 
Жовтень 

2022 року 

Голова Студентської колегії 

Університету, члени Студентської 

колегії Університету 

Фізичне виховання і формування здорового способу життя 

1.  

Організація та проведення заходів 

присвячених Дню здоров’я; до 

Всесвітнього дня без тютюну та 

проведення оздоровчого походу 

вихідного дня зі здобувачами вищої 

освіти 

Травень  

2022 року 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи ННІМП, Голова 

Студентської колегії Університету, 

члени Студентської колегії  

Університету 

 

 

Голова  

Студентської колегії  ДЗВО «УМО»                                  Павло БІРЮК 

 

Секретар 

Студентської колегії ДЗВО «УМО»      Діана БЕНДАС 


