
ПЛАН 

РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА І  ХОРЕОГРАФІЇ 

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

НА 2022-2023 Н.Р. 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

проведення 

Відповідальний 

Організаційна робота 

 

1 Провести перевибори 

студентського 

самоврядування факультету 

Вересень 2022  р. Студентська рада     

факультету 

музичного 

мистецтва і 

хореографії 

2 Систематично проводити 

засідання студентської ради 

Щомісяця Голова студентської 

ради 

3 Організація зустрічей з 

адміністрацією 

факультету(старостат, 

година куратора) 

Постійно Студентська рада 

факультету 

4 Участь в організації заходів 

факультету: 

День відкритих дверей 

День студента 

Посвята першокурсників 

День зустрічі випускників 

Випуск здобувачів освіти та 

інші заходи 

Впродовж року Студентська рада 

факультету 

5 Залучати студентів до участі 

у творчих колективах 

факультету 

Постійно Голова студентської 

ради 

6 Залучати студентів до участі 

у загальноуніверситетських  

 

Постійно Голова студентської 

ради, керівники 

гуртків факультету 

7 Вести сторінки  

студентського життя в 

соціальних мережах 

Впродовж року Студентська рада 

факультету 

    

Навчальна  робота 

1 Координувати роботу 

старостату 

 Голова студентської 

ради, керівники 



навчального 

сектору 

2 Брати участь в 

стипендіальній комісії  

факультету 

Два рази на рік Голова студентської 

ради, керівники 

навчального 

сектору 

3 Проводити роз’яснювальну 

роботу про навчальну 

систему 

Впродовж року Голова студентської 

ради, керівники 

навчального 

сектору 

4 Залучати студентів до участі 

у конкурсах 

університетського, 

всеукраїнського рівнів 

Впродовж року Голова студентської 

ради, керівники 

навчального 

сектору 

5 Проводити моніторинг серед 

студентів факультету щодо 

якості освітнього процесу 

Вкінці семестру Голова студентської 

ради, керівники 

навчального 

сектору 

Основні напрямки виховної роботи 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

проведення 

Відповідальний 

Патріотичне виховання 

1 Ознайомлення студентів-

першокурсників з історією 

університету 

Вересень 2022 р. Студентська рада 

факультету 

2 Участь у тематичних заходах 

та акціях патріотичного 

спрямування 

Впродовж року Студентська рада 

факультету 

3 Проведення заходів до Дня 

захисників і захисниць 

України 

14.10.2022 р. Студентська рада 

факультету 

4 Участь у проведенні заходів 

присвячених Дню 

української мови та 

писемності 

09.11.2022 р. Студентська рада 

факультету 

5 Участь у заходах  до Дня 

народження Бориса 

Грінченка 

09.12.2022 р. Студентська рада  

факультету 

6 Проведення заходів до 

відзначення Дня Соборності 

України 

 

22.01.2023 р. Голова 

студентської ради 

7. Заходи до Дня пам’яті героїв 

Крут 

29.01.2023р. Студентська рада 

факультету 

8. Проведення заходів до Дня 

героїв Небесної сотні 

20.02.2023р. Голова 

студентської 



ради 

 

9. Заходи до Дня рідної мови 21.02.2023р. Голова 

студентської ради 

факультету 

10. Участь у заходах до дня 

народження Т.Г.Шевченка 

09.03.2023р. Голова 

студентської ради 

факультету 

11. Проведення заходів до 

річниці пам’яті жертв 

Чорнобильської трагедії 

26.04.2023р. Голова 

студентської ради 

факультету 

12. Проведення заходу до Дня 

пам’яті жертв політичних 

репресій 

 Голова 

студентської  ради 

факультету 

Моральне  виховання 

1. Участь у заходах 

присвячених Дню 

університету 

28.09.2022р. Голова студентської 

ради,голова 

культурно-масового 

сектору 

2. Проведення акцій 

соціального характеру 

Впродовж року Голова студентської 

ради,голова 

культурно-масового 

сектору 

3 Залучення студентів до 

волонтерського руху 

Впродовж року Голова студентської 

ради 

Естетичне виховання 

1 Організація та проведення 

заходів: 

- заходи до 

Міжнародного Дня 

студента 

17.11.2022р. Студентська рада 

факультету 

- до Дня Св.Миколая 18.12.2022р. Голова студентської 

ради факультету 

- концертно-

розважальна програма 

до Дня Св.Валентина 

14.02.2023 Голова студентської 

ради факультету 

 

Голова студентської ради                                          Назарій  ДЕМ’ЯНЧУК 



 


