
План роботи студентської ради факультету іноземних мов 

на 2019-2020 н.р. 

№ 
п.п 

Зміст діяльності студентської ради 

1. Надавати допомогу  студентам щодо участі у 
загальноуніверситетських та факультетських заходах 

2.  Створити студентську організацію на 1 курсі 

3. Організувати запис студентів до колективів художньої 
самодіяльності, творчих груп університету, спортивних секцій 

4. Провести ознайомлення студентів із історією, традиціями та 
досягненнями Ніжинської вищої школи 

5. Продовжити роботу щодо створення електронної бази випускників 
факультету 

6. Провести такі виховні заходи:  
 Зустріч випускників « Ми знову тут –  в своїй родині» 

Святковий концерт до 70-річчя факультету 

Посвята у першокурсники 

Учать у міжнародному фестивалі інтеграції слова у сучасному арт-
просторі «Литаври» з хорвацьким письменником Міланом Зопорцем 
„MyDance“ 

День закоханих 

Свято «Екватор » 

7. З метою проведення профорієнтаційних заходів створити 

профорієнтаційну групу, яка буде готувати та проводити інтерактивні 

змагання з учнями міського та обласного ліцеїв міста Ніжина під час 

канікул у школах в регіонах 

8. Провести дискусію: Індивідуальна академічна траєкторія студента: 

мрія або реальність? 

9. Систематично проводити рейди-перевірки кімнат гуртожитків, де 

мешкають студенти факультету 

 

Студентське самоврядування 

 

1. Надавати допомогу в плануванні та організації роботи. 

 

2.  Провести Круглий стіл « Студентський лідер нашого факультету», з 

виступом  голови студентської ради факультету, залучити студентів-

першокурсників.  

Зустріч першокурсників факультету з представниками студентської 

профспілки НДУ. 



Презентація студентської ради факультету «Найцікавіші заходи, які 

було проведено на факультеті та їх висвітлення на сайті НДУ». 

Обговорити результати роботи студради за секторами 

Роз’яснити критерії розподілу додаткових балів стипендіальному 

рейтингу 

Провести звітні збори студентської організації факультету іноземних 

мов 

3. Індивідуальна робота членів адміністрації з членами студентської ради 

та профспілкового комітету:  

Голови студентської ради та профспілкового комітету 

Навчальний сектор, науково-дослідна робота 

Соціальний захист студентів 

Культмасовий сектор 

Спортивно-масовий сектор  

Інформаційний сектор  

4. Розвивати студентське самоврядування через створення колективних 

органів керівництва у наукових гуртках, факультативах, клубах. 

5.  Брати участь у щотижневих засіданнях студентської ради (за потреби)  

6. Оновити матеріали інформаційного стенду студентської ради з  

координатами членів студентської ради, поновлювати  краєзнавчий 

інформаційний куточок новинами, які щотижня змінюються на інші. 

 


