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ПЛАН РОБОТИ
Студентського самоврядування медичного факультету №2 

на 2018/2019 навчальний рік
№
з/п

Заходи Термін виконання Відповідальні 
за виконання

1 2 3 4
Комісія з навчально-виховної роботи

1. Засідання комісії з навчально-
виховної роботи

Щомісячно та 
за необхідністю

Голова 
комісії

2. Контроль поточної успішності та 
відвідування занять студентами

Щотижня -«-

3. Засідання голови комісії зі 
старостами груп факультету

Щомісячно та 
за вимогою

-«-

4. Пояснювальна робота зі 
студентами з питань організації 
навчального процесу в 
університеті 

За потребою та
перші місяці

нового навч. року

-«-

5. Проведення семінарів студради з 
метою ознайомлення студентів 1-
го курсу з навчальним, культурно-
масовим, науковим, спортивно-
оздоровчим життям в університеті

Вересень 2018 р. -«-

6. Допомога в підготовці студентів 3, 
6 курсу до ліцензійних іспитів 
Крок-1, 2

Протягом року -«-

7. Сумісна робота з кураторами груп 
1-3 курсів

Щомісячно -«-

8. Допомога відстаючим студентам у 
навчанні 

Протягом року -«-

9. Підтримка студентів, які 
навчаються відмінно і добре, і 
клопотання перед адміністрацією у 
плані морального та матеріального 
заохочення 

Наприкінці 
семестру

Голова 
студради 
факультету

10. Контроль за дотриманням 
студентами учбової дисципліни, 
деонтологічних норм, норм етики 
студента-медика, «Правил 
внутрішнього розпорядку 
університету», «Морально-
етичного кодексу ОНМедУ» та 
інших нормативно-правових 
документів 

Протягом року -«-

Комісія з науково-дослідної роботи
11. Засідання комісії з наукової 

роботи
Щомісячно та 

за необхідністю
Голова 
комісії



12. Залучення студентів молодших 
курсів до участі у науково-
дослідній роботі кафедр ОНМедУ

Постійно -«-

13. Інформування студентів про 
наукові форуми та конференції

Щотижня -«-

14. Залучення студентів до участі у  
науково-практичній конференції 
студентів та молодих вчених 
ОНМедУ, наукових форумах 
України та зарубіжжя

Протягом року -«-

15. Допомога в організації щорічної 
науково-практичної конференції 
студентів та молодих вчених 
«Молодь-медицині майбутнього»

Квітень 2019 р. -«-

16. Організація та проведення Третьої 
інтелектуальної гри «Дебют 
першокурсника»

Листопад 2018 р.

17. Ініціація і допомога у проведенні 
круглих столів на кафедрах

-«- -«-

Комісія з соціально-побутової роботи
18. Засідання комісії з соціально-

побутової роботи
Щомісячно та 

за необхідністю
Голова 
комісії 

19. Участь у засіданнях 
стипендіальної комісії

Щомісяця та за
необхідністю

-«-

20. Сприяння студентам, які 
потребують допомоги у зв’язку з 
тяжким матеріальним станом, 
хворобою та ін. причинами, в т.ч. 
клопотання перед профкомом 
студентів, адміністрацією 
ОНМедУ в наданні їм фінансової 
допомоги 

Щомісячно -«-

21. Контроль за дотриманням 
студентами ОНМедУ «Правил 
внутрішнього розпорядку 
університету».  Контроль за 
виконанням заборони 
тютюнопаління на території 
університету. Проведення 
профілактичних бесід з 
порушниками та 
першокурсниками на початку 
навчального року.

Постійно -«-

22. Проведення роз’яснювальної 
роботи зі студентами в 
гуртожитках і контроль щодо 
дотримання правил проживання 
згідно Договору найму житлового 
приміщення.

Постійно -«-

23. Вирішення проблемних питань у 
гуртожитках серед студентів, 
допомога комеданту та вахтовому.

Постійно Старости 
гуртожитків, 
поверхів, 
голова 



комісії
24. Співпраця старост поверхів з 

кураторами поверхів.
Постійно Рада 

гуртожитку, 
голова 
комісії

25. Проведення конкурсу на кращі: 
кімнату, поверх, гуртожиток.

Березень 2019 р. Вся комісія 

26. Контроль за дотриманням порядку
та прибиранням в закріплених за 
факультетами кафедрах

-«- -«-

27. Організація та проведення 
суботників біля пам’ятника 
«Скорботної матери»

Щомісячно та за
необхідністю

-«-

Комісія з санітарно-просвітницької роботи
28. Засідання комісії з санітарно-

просвітницької роботи
Щомісячно та за

необхідністю
Голова 
комісії

29. Набір студентів до загону 
«Милосердя»

Постійно -«-

30. Набір студентів до загону 
«Майбутнє»

Постійно Голова 
комісії

31. Узгодження роботи з кафедрами, 
які здійснюють курацію дитячих 
будинків, притулків.

Листопад 2018 р.

32. Створення бази даних студентів-
донорів, для допомоги їм в 
відпрацюванні пропущених занять
по поважній причині.

Жовтень 2018 р. -«-

33. Проведення тематичних заходів 
щодо інформування студентів про 
різні проекти ВООЗ

Протягом року -«-

34. Організація та проведення Дня 
боротьби з ВІЛ-інфекцією

Грудень 2018 р. Вся комісія

35. Проведення лекцій, семінарів зі 
школярами Одеси та області, 
студентами інших вузів з питань 
санітарно-просвітницької та 
профорієнтаційної роботи

Протягом року -«-

Комісія зі спортивно-оздоровчої роботи
36. Засідання комісії зі спортивно-

оздоровчої роботи
Щомісячно та за

необхідністю
Голова 
комісії

37. Розповсюдження інформації про 
наявність гуртків та спортивних 
секцій в ОНМедУ

Протягом року -«-

38. Залучення першокурсників до 
участі в спортивних змаганнях

-«- -«-

39. Створення бази даних спортсменів
ОНМедУ та досягнень (копії 
нагород)

-«- -«-

40. Організація та проведення змагань
з основних видів спорту.

Протягом року Вся комісія

41. Звіти по пройденим змаганням 
студентів

Щомісячно -«-

42. Організація та проведення Дня Квітень 2019 р. Вся комісія



здоров’я
43. Організація та проведення Днів 

боротьби з тютюнопаління
Протягом року Вся комісія

44. Участь у Днях захисту та боротьби
з хворобами відповідно графіка 
орган.-санінтарно-просвітницької 
комісії.

Травень, червень,
жовтень 2019 р.

-«-

45. Залучення студентів-спортсменів 
до участі у змаганнях міста та 
області як медичний супровід.

Протягом року -«-

46. Сприяння розповсюдженню та 
впровадженню спортивного 
туризму серед студентів-медиків

Протягом року Голова  
комісії

47. Проведення заходів з пропаганди 
здорового способу життя, 
боротьби зі шкідливими звичками.

Протягом року Вся комісія

Комісія з культурно-масової роботи
48. Засідання комісії з культурно-

масової роботи
Щомісячно та за

необхідністю
Голова 
комісії

49. Залучення студентів до художньої 
самодіяльності

Постійно Вся комісія

50. Рекламування ЦСТ «VITA» » Постійно Вся комісія
51. Допомога в вирішенні дати, 

організації та проведенні Днів 
факультетів

Листопад 2018-
червень 2019 р.

Вся комісія 

52. Залучення студентів для участі у 
конкурсі «Студвесна»

Постійно Вся комісія

53. Організація та проведення творчих
вечорів студентів та викладачів

Протягом року Голова 
комісії

54. Організація кінопоказів, створення
студентського радіо у головному 
навчальному корпусі.

Протягом року Вся комісія

55. Підтримка роботи проекту 
«Буккроссинг ОНМедУ»

Протягом року Вся комісія

Комісія з інформаційної роботи
56. Засідання комісії з інформаційної 

роботи
Щомісячно та за

необхідністю
Голова 
комісії

57. Розповсюдження важливої 
інформації серед студентів

Постійно Вся комісія

58. Співпраця з іншими комісіями 
студради МФ №2, інших 
факультетів, університету

-«- -«-

59. Публікація статей в 
університетській газеті «Пульс», 
сайті університету та на сторінках 
студради у соцмережах.

-«- Вся комісія

60. Організація проекту «Інтерв’ю з 
викладачем»

Протягом року Вся комісія

61. Створення відеофільмів про 
факультет та університет.

Протягом року Вся комісія



Голова студради медичного Богомолов Д.О.
факультету №2


	Заходи

