ПЛАН
РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ
УДПУ ІМ. ПАВЛА ТИЧИНИ
НА 2017-2018 н. р.

Термін
№

Назва заходів

1.

Провести перевибори студентського
самоврядування факультету

Вересень,
2017р.

студдекан

2.

Систематично проводити засідання
студентської ради

постійно

студдекан

3

Залучати студентів до участі у роботі
творчих колективів факультету та
університету , спортивних секціях.

постійно

студдекан

проведення

Відповідальний

Організовувати на факультеті роботу по
відзначенню знаменних дат календаря:
1. Дня знань
2. День українського кіно
3. Всеукраїнський день бібліотек
4.Міжнародний день музики
5.Всесвітній день посмішки
6. День працівників освіти
7. День художника
8. Всеукраїнський день працівників
культури та майстрів народного мистецтва
9. День української писемності та мови
10. День молоді
4.
11. Міжнародний день студента
12. День пам’яті жертв голодоморів
13. Всесвітній день боротьби зі СНІДом
14. Міжнародний день інвалідів
15. День Збройних Сил України
16. Містер факультету

Протягом
року

Студдекан,
відповідальні за
культурнопросвітницьку
діяльність

17. Андріївські вечорниці
18. День вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
19. День Святого Миколая
20. Новий рік
21. День Святого Валентина
22. День рідної мови
23. Масляна
24. Міжнародний жіночий день
25. Міс факультету
26. Всесвітній день поезії
27.Всеукраїнський день працівників
культури і аматорів народного мистецтва
28. День сміху
29. Міжнародний день танцю
30. День Перемоги
31. Всеукраїнський день працівників
культури
Організовувати та брати активну участь у
проведенні загальнофакультетських
заходів:
5.

1.Святкова хода з нагоди Дня міста
2. Презентація першого курсу.

Протягом
року

3. Творчий звіт мистецько- педагогічного

Студдекан,
відповідальні за
культурнопросвітницьку та
організаційну
діяльність

факультету
Залучати' студентів факультету до участі у
загальноуніверситетських заходах:
1. Фестиваль педагогічної творчості

6.

2. Пісенний вернісаж

Протягом

3. Гуморина

року

4. Студентська весна
5. Міс факультету

Студдекан,
відповідальні за
культурнопросвітницьку та
організаційну
діяльність, старости
груп

7.

Залучати студентів до участі в наукових
гуртках, проблемних групах, предметних
олімпіадах

8.

Проводити контроль за успішністю
студентів та дотримання ними
дисциплінарних норм

постійно

Студдекан,
відповідальні за
академічну роботу

Організувати вшанування пам’яті жертв
Голодомору

Листопад
2017

Студдекан, старости
груп

постійно

Студдекан,
відповідальний за
культмасову роботу

9.

10.

11.

12.

Брати активну участь в організації та
проведенні різних концертів в університеті

Забезпечити участь студентів у
спортивних змаганнях та конкурсах

Організувати чергування студентів в
гуртожитках, навчальному корпусі та
їдальні

Проводити інформаційно-освітню роботу,
спрямовану на формування у студентської
13. молоді негативного ставлення до проявів
корупції та хабарництва

постійно

постійно

постійно

Студдекан,
відповідальні за
наукову роботу

Студдекан,
відповідальний за
спортивно-масову
роботу
Студдекан,
відповідальний за
організаційну роботу
та побутовий сектор

постійно

Студдекан

14.

Проводити прибирання аудиторій та
закріплених за факультетом територій

постійно

Студдекан

15.

Забезпечувати участь студентів у
благодійних акціях

постійно

Студдекан

постійно

Студдекан

16.

Пропагувати досвід роботи студентської
ради факультету

Голова студентської ради

_______________

Куценко Валерія

Секретар

_______________

Величко Каріна

