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ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОТ РАДИ

Факультету соціальноі' та психологічно'іосвіти

на 2018 — 2019 навчальний рік

Назва заходу

Посвята в студенти

Формування органів студентського
самоврядування:

- призначення старост академічних груп (1

Куре);

- обрання (поновлення) студентсько'іради
факультетів;

— обрання (поновлення) студентсько'іради
університету

Ознайомлення студентів-першокурсників з
історіею університету, міста та району

Провести щорічне опитування серед
першокурсників‚ основним завданням @

виявлення талантів та здібностей

Участь у міських заходах, присвячених Дню
міста

Участь у загально університетських
та міських заходах до 400-річчя від дня

Дата
проведения

30.08.2019

До 07.09.18
р.

До
15.09.18р.

Вересень
2019 р.

Вересень

2019 р.

Перший
тиждень
жовтня

Перший
тиждень

Відповідальнийза
виконання

Голова студентсько'і
ради

Студентська рада
факультету,

академічні групи

Студентська рада
факультету, голова
інформаційного

сектору

Студентська рада
факультету

Голова культурно-
масового сектору,

студрада факультету

Голова культурно-
масового сектору,



10

11

12

13

заснування м. Умань

Презентація 1 курсу

Провести факультетські та загально
університетські заходи присвячені
Міжнародному Дню студентів

Взяти участь у Всеукраі'нськійакціі' «16
днів проти насильства» (за окремим планом

заходів)

Провести заходи присвячені Дню пам’яті
жертв Голодомору, взяти участь у

Всеукра'і'нській акціі' «Запали свічку»

Всесвітній день боротьби зі СН1Д0М

День вшанування учасників ліквідаці'і
наслідків аварі'і' на Чорнобильській АЕС

Провести святкові новорічні заходи та
волонтерсъкі акціі'. Взяти участь у районних
та міських новорічних та різдвяних заходах

ЖОВТНЯ

ЖОВТСНЬ

17.11.2019
р.

25.11—
10.122019р.

28.11.2019р.

01.12.2019
р.

14.12.2019
р.

19.12.2019-
19.01.

2019 рр.

студ. рада факультету

Академічні групи,
куратори груп, студ.
рада факультету

Студентська рада

Голова студради
факультету, голова
культурно—масового
сектору. ССПС

Студентська рада
факультету, голова
табору «Д1Я>›

студентські рада
факультету, голова
культурно-масового
сектору, ССПС

Студентська рада,
голова табору «Д1Я»

Студентська рада



14

15

16

17

18

19

20

Підготовка та проведення конкурсу «Містер
та міс ФСПО»

Проведення Свята вишиванки

Проведення міського фестивалю
«Почуй1Побач»

Провести заходи, присвячені Дню
Перемоги. Організувати вшанування

ветеранів Великоі' Вітчизняно'і' війни. Взяти
участь у районних та міських захоцах до

Дня Перемоги над фашистсъкими
загарбниками

Взяти участь у святкування Дня Свропи в
Украі'ні

Святковий концерт «Кращі з кращих ФСПО
2017»

Взяти участь у районних та міських
заходах, присвячених Дню молоді

Березень-
Квітень

2020 р.

Травень
2020

Травень
2020

05.05—09.05
2020 р.

16.05. 2020
р.

Травень
2020

20.06 —

21.06 2020
р.

Студентська рада,
голова культурно-
масового сектору

Студентська рада
факультету, голова

табору «Д1Я»

ССПС, Студентська
рада факультету

Студентська рада
факультету, голова
інформаційного

сектору, голова культ-
масового сектору,

голова табору «Д1Я»

Студентська рада

Студентська рада

Студентська рада



21

22

Взяти участь у районному заході до Дня
Конституці'іУкраіни

Взяти участь у районних та міських заходах
присвячених ДНЮДержавного Прапора

Укра'іНИ та Дню Незалежності

27.06. 2020
р.

21.08 —

24.08 2020
р.

Голова студентсько'і
ради факультету,
голова культурно-
масового сектору,

голова табору «Д1Я»

Студентські рада,
голова табору «Д1Я»


