
 

                                             

                                                   

 

              

 

 

                                                                      

                                              

 

 

 

           ПЛАН РОБОТИ                                     

Студентської ради факультету                                                            

філології та журналістики                                                                                               

на 2019 – 2020 навчальний рік 

№ 
з/п 

                  Заходи на                         
факультеті 

Відповідальні за 
виконання 

   Термін 
виконання 

                                                  ОРГАНІЗАЦІЙНЕ           
1. Проведення засідань старост Голова студентської 

ради 
Щотижнево 

2. Проведення засідань студентського 
Самоврядування факультету  

Голова студентської 
ради 

Щотижнево 

3. Опрацювання звернень студентів, 
обговорення проблем та 
пропозицій студентів 

Голова студентської 
ради, представники 
студентського 
самоврядування 
факультету 

Щотижнево 

4. Засідання студентської ради з 
деканом, заступниками декана, 
працівниками деканату 

Голова студентської 
ради, представники 
студентського 
самоврядування 
факультету 

Щомімячно 

5. Збори голови культурно – масового 
сектору факультету з культоргами 

Голова культурно- 
масового сектору  

Щомісячно 

                        

            СТУДЕНТСЬКА РАДА 

ФАКУЛЬТЕТУ ФІЛОЛОГІЇ  

       ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

  
 

                         ЗАТВЕРДЖЕНО                                      

«____» _____________________ 2019 р. 

    Головою студентської ради                                        

Альберт В. Д                                                        

на засіданні студентської ради 

факультету філології та журналістики                              

  

                           



 

академічних груп   

6. Збори голови волонтерського 
сектору факультету із командою 
волонтерів  

Голова 
волонтерського 
сектору 

Щомісячно 

7. Постійне оновлення сторінок у 
соцмережах. Створення афіш,                  
відео – роликів, надавання 
студентам актуальну інформацію 

Голова 
інформаційного 
сектору 

Протягом 
року 

8. Проведення робіт з оздоблення 
аудиторій факультету філології та 
журналістики 

Голова побутового 
сектору 

Протягом 
року 

                     ОРГАНІЗАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТСЬКИХ ЗАХОДІВ   
СТУДЕНТСЬКОЮ РАДОЮ та участь у загальноуніверситетських 
 1. Підготовка першокурсників до 

посвяти в студенти  
Голова студентської 
ради, голова 
культурно- 
масового сектору  

28.08 - 31.08 

2. День знань                                                               
( посвята в першокурсники) 

Голова студентської 
ради, голова 
культурно- 
масового сектору 

31.08 

3. Участь у напівмарафоні 
«Нова пошта» 

Голова 
волонтерського 
сектору 

01.09 

4. Організаційні збори 
першокурсників із деканом, 
студентською радою, кураторами 

Студентська рада 
факультету 
філології та 
журналістики 

02.09 

5. Залучення студентів- 
першокурсників до студентської 
ради, художніх колективів 
університету  

Голова студентської 
ради   

04.09 

6. Урочистості з нагоди 250- річниці з 
Дня народження І.П. 
Котляревського 

Голова культурно – 
масового сектору 

10.09 

7. Адаптація першокурсників до 
студентського середивища- 
анкетування 

Голова наукового 
сектору     

09.09-12.09 

8. Участь у напівмарафоні 
«Нова пошта» 

Голова 
волонтерського 
сектору 

 

9. Залучення студентів та допомога у Голова 14.09 



 

фестивалі професій « Профіленд»  інформаційного 
сектору 

10. Підготовка команди 
першокурсників та проведення 
квесту стінами ПНПУ  

Голова студентської 
ради, голова 
наукового сектору  

17.09 

11.  Флешмоб до Дня фізичної культури 
та спорту 

Голова спортивного 
сектору   

18.09 

12. Участь в арт- проєкті                            
"Полтава 
вишивана" 

Голова культурно – 
масового сектору  

23.09 

13. Відкриття іноземного рекреаційного 
простору для студентів на 4 поверсі 

Голова студентської 
ради, голова 
побутового сектору 

24.09 

14. Концерт- представлення 
першокурсників                                                      
« Говорить і показує перший курс» 

Голова культурно- 
масового сектору, 
голова студентської 
ради 

25.09 

15. Концерт до Дня працівників освіти Голова студентської 
ради  

03.10 

16. Збір макулатури на факультеті Голова побутового 
сектору 

07.10 – 15.10 

17. Веселі старти з нагоди Дня 
українського козацтва 

Голова спортивного 
сектору 

15.10 

18. Зустріч Голови волонтерського 
сектору зі студентами факультету, 
залучення до волонтерської роботи, 
створення команди волонтерів                      
« Бути волонтером- це круто! » 

Голова 
волонтерського 
сектору 

16.10 

19. Інтелектуально – розважальна гра 
для студентів 1-2 курсу  

Голова наукового 
сектору 

22.10 

20. Проведення акустичного вечора в 
гуртожитку 

Голова побутового 
сектору  

23.10 

21. Рекреації поверху до Міжнародного 
свята « Хелловін», виставка 
композицій 

Студентська рада 
факультету 
філології та 
журналістики 

28.10 

22. Благодійний ярмарок Голова 
волонтерського 
сектору 

29.10 

23. День української писемності та мови Голова наукового 
сектору 

06.11 

24. Диктант національної єдності  Голова наукового 08.11 



 

сектору 

25. Турнір серед академічних груп 
факультету з міні-футболу за кубок 
декана 

Голова спортивного 
сектору 

11.11 

26. Всесвітній День молоді                                            
( відкриття виставки малюнків та 
фотографій на факультеті)  

Голова студентської 
ради, голова 
культурно – 
масового сектору  

12.11 

27. Організація студентів в обласному 
фестивалі                                                                 
« Єдина студентська родина» 

Голова культурно – 
масового сектору 

13.11 

28. Створення відео та інфографіки про 
факультет філології та 
журналістики 

Голова 
інформаційного 
сектору 

15.11 

29. День відкритих дверей Студентська рада 
факультету 

16.11 

30. Фотосушка                                                          
« Студентство крилате – щаслива 
пора!»  

Голова культурно – 
масового та 
інформаційного 
сектору 

17.11 

31. Міні – футбол серед команд 
факультетів  

Голова спортивного 
сектору 

19.11 

32. День студента  Голова культурно – 
масового сектору 

20.11 

33. « Дай лапу друже» Голова 
волонтерського 
сектору 

Жовтень - 
листопад 

34. Заходи до Всесвітнього дня 
боротьби з ВІЛ/СНІДом –проєкт 
«Не дай СНІДу шанс!». Відкриті 
лекції для студентів 

Голова 
волонтерського 
сектору, залучення 
спікерів 

02.12 

35. Урочисте відкриття ялинки на 
факультеті, замовлення подарунків 
Діду Морозу 

Студентська рада 
факультету 
філології та 
журналістики 

04.12 

36. День Збройних сил України                            
( Конкурс патріотичної пісні)  

Голова культурно – 
масового сектору 

04.12 – 05.12 

37. Благодійна акція Святий Миколай-
дітям, тиждень благородних справ 

Голова 
волонтерського 
сектору 

09.12 – 18.12 

38. Урочиста церемонія вручення 
дипломів магістрам 2019 року 

Голова культурно- 
масового сектору 

25.12 



 

39. Міжнародний день рідної мови                      
( мистецький захід, круглі столи) 

Голова наукового 
сектору 

20.02 

40. Літературний вечір Голова культурно – 
масового сектору 

25.02 

41. Дні відкритих дверей Студентська рада 
факультету 
філології та 
журналістики 

02.03 -  
06.03 

42. Урочистості з нагоди Міжнародного 
жіночого дня  

Голова культурно – 
масового сектору 

05.03 

43. Всесвітній день поезії Голова наукового 
сектору 

18.03 

44. Конкурс « КВК-2019» Голова культурно – 
масового сектору 

24.03 

45. Проведення тижня факультету                         
( конференції, тематичні виставки, 
відкриті лекції, круглі столи, 
мистецькі заходи, перегляди 
фільмів, спортивні змагання)   

Студентська рада 
факультету 
філології та 
журналістики 

23.03 - 27.03 

46. Благодійний ярмарок Голова 
волонтерського 
сектору 

24.03 

47. Міс ФФЖ 2019 Голова студентської 
ради,  голова 
культурно – 
масового сектору 

07.04 

48. Коцерт показу талантів                                          
« Покоління- F»  

Голова культурно – 
масового сектору 

22.04 

49. Проект «Тривожні дзвони 
Чорнобиля» до Дня Чорнобильської 
трагедії. Показ кінофільму. 

Студентська рада 
факультету 
філології та 
журналістики 

23.04 

50. Квест стінами факультету                                
« Світами за скарбами» 

Голова спортивного 
сектору  

06.05 

51. Нагородження кращих студентів 
факультету                                                          
« Пишаймося – рівняймося!» 

Голова культурно – 
масового сектору 

12.05 

52. День слов’янської писемності і 
культури  

Голова наукового 
сектору 

23.05 - 24.05 

         


