ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
НА 2015-2016 н.р.

Назва заходу
Проведення звітновиборчих конференцій
студентів по факультетам,
вибори нових складів
студрад факультетів
Організація роботи
Студентського
самоврядування
Білоцерківського НАУ
Складання плану роботи
Студентського
самоврядування на 20152016 н.р.

Термін
виконання

Відповідальний

Вересень

Активи факультетів

Вересень

Студентський
ректор студентські
декани

Вересень

Проведення засідань
студентських рад
Щовівторка
факультетів;
Проведення засідань
студентських рад
Щосереди
гуртожитків;
Участь у зборах
Об’єднаної ради аграрних
1 раз на 3
вищих навчальних закладів
місяці
України

Студентський
ректор

Студентські декани
Голови студрад
гуртожитків
Студентський
ректор

Примітки

Організаційна робота
Спортивний сектор
Назва заходу
День фізкультурника.
Показові виступи кращих
спортсменів університету.
Проведення змагань
«Першокурсник» з усіх
видів спорту.
Проведення змагань з
волейболу/баскетболу
серед перших курсів
Інформування та
залучання студентів до
спортивних секцій з видів
спорту.
Організація товариських
зустрічей між
факультетськими збірними
з командних видів спорту.
Проведення змагань з
видів спорту серед
студентів, які мешкають в
гуртожитках.

Термін
виконання

Відповідальний

Вересень

Голова
спортивного
сектору

Жовтеньлистопад
Листопад

Голова
спортивного
сектору
Студради
факультетів

Протягом
року

Голова
спортивного
сектору

Березень

Квітень

Примітки

Голова
спортивного
сектору
Студентські
декани
Голова
спортивного
сектору
Студради
гуртожитків

Культурно – масовий сектор
Назва заходу
Організація та участь у
святкуванні Дня знань

Термін
виконання

Відповідальний

Вересень

Активи
факультетів

Участь в Еко-виставці

Жовтень

Студентські
декани

День працівників освіти

Листопад

Допомога у проведенні
конкурсу «Що? Де?

Листопад

Студентський
ректор
Студентські
декани

Примітки

Коли?»
Організація та проведення
конкурсу «Студент року»
2015
Організація концерту для
поїздки у дитячі будинки
на День Святого Миколая
Допомога у проведенні
Віденського балу
Участь в університетських
заходах, присвячених Дню
соборності України
Організація та проведення
заходів з нагоди Дня
Святого Валентина
Допомога в організації та
проведенні свят з нагоди
Міжнародного жіночого
дня
Організація концерту до
Дня Визволення України
від фашистських
загарбників, свято до Дня
перемоги
Організація та проведення
конкурсу «Міс БНАУ»
Організація та проведення
конкурсу «Містер БНАУ»

Травень

Активи
факультетів

Грудень

Активи
факультетів

Грудень

Студентські
декани

Січень

Студентські
декани

Лютий

Активи
факультетів

Березень

Активи
факультетів

Жовтень,
травень

Студентські
декани

Груденьтравень
Груденьтравень

Активи
факультетів
Активи
факультетів

Навчально-виховний сектор
Назва заходу
Організація планування
роботи, направленої на
вдосконалення
навчального процесу
Проведення анкетування
студентів:
- щодо якості НМК
- щодо рівня
обслуговування в
бібліотеках університету
- щодо проходження

Термін
виконання

Відповідальний

ВересеньЖовтень

Голова навчальновиховного сектору

Жовтень
Жовтень
Голова навчальновиховного сектору,

Примітки

практики студентів 4-5
курсів
- щодо рівня якості
викладання

активи факультетів
Листопад
Протягом
року

Захист прав та інтересів
студентів щодо порушення
проблемних питань
студентів щодо навчальновиховного процесу перед
адміністрацією БНАУ
Організація та проведення
конкурсу «Найкраща
академічна група»

Квітень

Голови
студсамоврядуванн
я факультетів

Травень

Голова навчальновиховного сектору,
студентські декани

Інформаційний сектор
Назва заходу
Оновлення сторінки
«Студентське
самоврядування » на
офіційному сайті БНАУ
Створення сторінки ОСС у
соціальних
мережах(зокрема
ВКонтакті).
Оформлення стенду
студентського
самоврядування в
головному корпусі
Проведення зборів з
головами інформаційних
секторів факультетів
Проведення моніторингу
стендів факультетів
Конкурс найкращого
стенду факультету
Висвітлення проведених
заходів БНАУ у соціальних
мережах та на офіційному
сайті
Організація та проведення

Термін
виконання

Відповідальний

Вересень

Голова
інформаційного
сектору

Вересень

Голова
інформаційного
сектору

Вересеньжовтень
Жовтень
Жовтень
Жовтень

Голова
інформаційного
сектору
Голова
інформаційного
сектору
Студентські
декани
Голова
інформаційного
сектору

Постійно
протягом
року

Інформаційний
сектор

Жовтень -

Інформаційний та

Примітки

Дня Студента

листопад

Проведення заходу до
всесвітнього дня боротьби
зі СНІДом
Проведення фотоконкурсу
«Найноворічніша ялинка»
Проведення конкурсу
«Найкраще зізнання у
коханні»
Проведення фотоконкурсу
«Найгарніша пара
університету»
Проведення конкурсу
стіннівок-привітань до дня
8 Березня
Організація фотоконкурсу
до Всесвітнього дня
здоров'я (7 квітня).
Проведення заходу до Дня
Перемоги.
Організація та проведення
конкурсу віршів
присвячених до
Всесвітнього дня матері

Листопад
Січень
Лютий
Лютий
Березень

культурномасовий сектори
Інформаційний
сектор
Інформаційний
сектор
Інформаційний та
культурномасовий сектори
Голова
інформаційного
сектору
Інформаційний
сектор

Квітень

Інформаційний
сектор

Травень

Інформаційний
сектор

Травень

Активи
факультетів

Соціально-трудовий сектор
Назва заходу
Співпраця з профспілковим
комітетом БНАУ
Календарне планування
відвідування дитячих
притулків, шкіл-інтернатів
Організація та проведення
тижня «Здоров`я нації
починається сьогодні»
Проведення моніторингу на
тему «Дитина у
студентській сім`ї»
День пам`яті жертв

Термін
виконання

Відповідальний

Протягом
року

Голова
соціального
сектору

Жовтень

Студентські
декани

Листопад

Листопад

Голова соціальнотрудового
сектору
Голова соціальнотрудового
сектору
Актив

Примітки

голодомору «Запали
свічку»
Організація та проведення
заходів, з нагоди
міжнародного дня
підтримки хворих на
ВІЛ/СНІД

Листопад

факультетів

Грудень

Голова соціальнотрудового
сектору

Проведення заходів до Дня
здоров`я

Квітень

Участь в акціях з
благоустрою міста

Протягом
року

Участь у концерті до Дня
Перемоги

Травень

Голова студентської ради

Голова соціальнотрудового
сектору
Студентський
ректор,
студентські
декани, актив
факультетів
Актив
факультетів

В.Ю. Білий

