
ПЛАН РОБОТИ 

Студентської ради 

Західнодонбаського інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

Дата проведення Назва заходу Відповідальні та учасники 

08.09.2020 
Засідання Студентської ради (вибори складу Студентської 

ради) 

Голова студентської ради попереднього 

скликання; директор та заступник директора; 

завідуючий сектором виховної роботи, студенти 

I-IV курсів  

10.09.2020 

Ознайомлення студентів з їх правами та обов’язками при 

навчанні в Західнодонбаському інституту ПрАТ "ВНЗ 

"МАУП" 

Голова студентської ради, заступник директора, 

завідуючий сектором виховної роботи 

14.09.2020 
Проведенні спортивного свята до Дня фізичної культури 

та спорту України 
Голова спортивного сектору 

17.09.2020 Посвята в студенти 
Голова студентської ради, 

студенти I-IV курсів, куратори академічних груп 

24.09.2020 

Ознайомлення студентів - першокурсників з історією 

Західнодонбаського інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" та 

міста 
Голова культмасового сектору 

02.10.2020 Святковий концерт до Дня працівників освіти 

Заступник голови студентської ради, голова 

художнього сектору, голова  культмасового 

сектору 

08.10.2020 
Організація екскурсії до Павлоградського краєзнавчого 

музею 
Голова культмасового сектору 

14.10.2020 Участь у тематичних заходах до Дня захисника України 
Заступник голови студентської ради, 

голова культмасового сектору 

05.11.2020 
Проведення заходів та бесід щодо попередження 

правопорушень серед студентів 

Голова студентської ради, представники 

правоохоронних органів 

12.11.2020 
Участь у проведенні тижня української мови та 

писемності 

Голова інформаційного сектору, голова 

культмасового сектору 



17.11.2020 Заходи до Міжнародного Дня студента 
Голови інформаційного культмасового, 

художнього, спортивного секторів 

01.12.2020-18.12.2020 

Проведення благодійної акції «Добре серце» для дітей 

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 

інтернатного відділення при загальноосвітньому закладі 

середньої освіти № 18 м. Павлоград 

Голова волонтерського сектору 

22.01.2021 
Проведення заходів до відзначення Дня Соборності 

України 
Голова студентської ради 

18.02.2021 
Інформаційно-освітня робота щодо профілактики 

наркоманії серед студентської молоді 

Голова інформаційного сектору, представники 

громадських організацій 

09.03.2021 Участь у заходах до дня народження Т.Г. Шевченка 
Голова інформаційного сектору, голова 

культмасового сектору 

01.04.2021 День гумору Голова культмасового сектору 

26.04.2021 Проведення заходів до річниці пам’яті жертв Чорнобиля 
Голова студентської ради, голова культмасового 

сектору 

30.04.2021 
Організація суботників на території Західнодонбаського 

інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

Заступник голови студентської ради, голова 

волонтерського сектору 

08.05.2021 Заходи до Дня Пам’яті та примирення 
Голова студентської ради, заступник голови 

студентської ради 
01.06.2021 

25.06.2021 

Участь в загальноміських заходах до Дня захисту дітей та 

до Дня молоді 
Голова культмасового сектору 

 


