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№  
з/п  Заходи  

Термін 

виконання  
Відповідальні 

за виконання  

1  2  3  4  

Комісія з навчально-методичної роботи  

1.  Засідання комісії з навчально-методичної роботи  
Щомісячно та 

за необхідністю  Голова комісії  

2.  
Контроль поточної успішності та відвідування 

занять студентами  Щотижня  
Керівники навчальних відділів студрад 

факультетів, старости груп  

3.  
Засідання голови комісії та керівників навчальних 

відділів факультетів зі старостами груп факультетів  
Щомісячно та 

за вимогою  

Голова комісії, керівники навчальних 

відділів студрад факультетів, старости 

груп  

4.  
Інформаційна робота зі студентами (особлива увага 

першокурсникам) з питань організації навчального 

процесу в університеті  

У перші місяці нового 

навч. року та за 

необхідністю  

Голова комісії, керівники навчальних 

відділів студрад факультетів  

5.  

Включення семінарів Студентської Ради з питань 

організації навчального процесу в МЕГУ та роботи 

усіх структурних підрозділів університету до 

графіку занять на початку навчального року  

Вересень 2021 р.  
Голова студради,  
голови студрад факультетів, 

голови комісій  

6.  
Робота зі студентами щодо збереження та 

оновлення учбово-методичного та 

демонстраційного фонду університету  
Постійно  Всі представники студради МЕГУ  

7.  Спільна робота з кураторами груп 1-3 курсів  Щомісячно  
Голова студради, голова комісії, 

керівники навчальних відділів студрад 

факультетів, старости груп  

8.  
Допомога студентам, які цього потребують, у 

навчанні  Протягом року  
Голова комісії, керівники навчальних 

відділів студрад факультетів  

9.  
Підтримка студентів, які навчаються відмінно і 

добре. Клопотання перед адміністрацією щодо 

морального та матеріального заохочення  

Наприкінці 

семестру  
Голова комісії, керівники навчальних 

відділів студрад факультетів  

10.  

Контроль за дотриманням студентами учбової 

дисципліни, «Правил внутрішнього розпорядку 

університету», “Концепції виховання студентів” та  
інших нормативно-правових документів  

Протягом року  
Всі представники студради МЕГУ, 

старости груп  

11.  
Організація та проведення брейн-рингу для 

студентів 1-3 курсів усіх факультетів  
Листопад 2021 р.  
  

Голова комісії, керівники навчальних 

відділів студрад факультетів, старости 

груп  

1  2  

Комісія з науково - дослідної роботи  

14.  Засідання комісії з науково-дослідної роботи  
Щомісячно та 

за необхідністю  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

15.  
Участь у засіданнях Студентського Наукового 

Товариства МЕГУ  
Протягом року  

Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів, 

представники СНТ  

16.  
Залучення студентів молодших курсів до участі у 

науково-дослідній роботі кафедр МЕГУ  
Постійно  

Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів, 

представники СНТ  

17.  
Інформування студентів про науково-практичні 

заходи, наукові форуми та конференції  
Постійно  

Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів, 

представники СНТ  

18.  Оновлення інформаційних стендів СНТ  Постійно  Голова комісії, представники СНТ  

19.  
Залучення студентів до участі у науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених, наукових 

форумах України та зарубіжжя  
Протягом року  

Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів, 

представники СНТ  

20.  
Допомога в організації щорічного студентського 

форуму  
Травень  2022 р.  

Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів, 

представники СНТ  

 



21.  
Залучення студентів до участі у конкурсах на 

найкращу наукову роботу, стипендіальних 

програмах та проектах.  
Протягом року  

Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів, 

представники СНТ  

22.  
Проведення роз’яснювальної роботи серед 

студентів про участь у всеукраїнських та 

міжнародних грантах, наукових програмах  
Протягом року  

Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів, 

представники СНТ  

23.  
Ініціація та допомога у проведенні тематичних 

круглих столів на кафедрах МЕГУ  
Протягом року  

Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів, 

представники СНТ  

24.  

Ініціація та допомога у проведенні майстер-класів  
досвідченими викладачами і науковими 

співробітниками щодо поліпшення якості 

написання студентами наукових робіт  

Протягом року  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів, 

представники СНТ  

25.  
Участь студентів-науковців у інформаційних 

заходах серед молоді стосовно профілактики 

розповсюджених захворювань  
Постійно  Голова комісії  

26.  
Залучення студентів до навчальної програми 

«Еразмус +»  
Протягом року  

Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів, 

представники СНТ  

Комісія з соціально-побутової роботи  

27.  Засідання комісії з соціально-побутової роботи  
Щомісячно та 

за необхідністю  Голова комісії  

28.  
Засідання студентського самоврядування 

гуртожитків університету та комендантів 

гуртожитків  

Щомісячно та 

за необхідністю  

Голова студради, голова комісії, керівники 

відповідних відділів студрад факультетів, 

старости гуртожитків  

29.  
Участь у засіданнях комісії з питань соціальних 

стипендій, премій та матеріальних допомог 

студентам, які цього потребують  

Щомісячно та за 

необхідністю  
Голова студради МЕГУ, голова комісії  

30.  

Сприяння студентам, які потребують допомоги у 

зв’язку з тяжким матеріальним станом, хворобою та 

ін., в т.ч. клопотання перед адміністрацією 

університету в наданні їм фінансової допомоги  

Постійно  
Голова студради, голова комісії, керівники 

відповідних відділів студрад факультетів  

31.  

Контроль за дотриманням студентами МЕГУ 

«Правил внутрішнього розпорядку університету». 

Контроль за виконанням заборони тютюнопаління 

на території МЕГУ. Проведення бесід із 

правопорушниками, а також профілактичних бесід з 

1 курсом усіх факультетів на початку навчального 

року.  

Постійно  
Всі представники студради МЕГУ, 

старости груп, курсів  

32.  
Робота студентського самоврядування гуртожитків 

університету з обранням старост гуртожитків та 

старост поверхів  
Протягом року  

Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

33.  
Проведення роз’яснювальної роботи зі студентами 

в гуртожитках і контроль щодо дотримання правил 

проживання згідно Договору   
Постійно  Голова комісії, студрада гуртожитку  

34.  
Вирішення проблемних питань у гуртожитках серед 

студентів, допомога коменданту та черговому  
Постійно  

Старости гуртожитків, поверхів, голова 

комісії, керівники відповідних відділів 

студрад факультетів  

35.  
Співпраця старост поверхів з головою студради 

гуртожитку  Постійно  Студрада гуртожитку, голова комісії  

36.  

Проведення анкетування серед студентів, які 

живуть у гуртожитках, з приводу умов проживання, 

проблем, та винесення результатів на обговорення  
Студентської ради МЕГУ  

Березень 2022 р.  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

37.  
Проведення конкурсу на кращі: кімнату, поверх, 

гуртожиток  
Квітень 2022 р.  

Голова комісії, старости гуртожитків, 

поверхів, керівники відповідних відділів 

студрад факультетів  



38.  
Організація та проведення у гуртожитках заходів 

щодо профілактики захворювань, які передаються  Щомісячно  
Керівники відповідних відділів студрад 

факультетів  

 

 статевим шляхом (ЗПСШ)    

39.  
Організація та проведення у гуртожитках заходів 

щодо профілактики захворювань, які передаються 

повітряним та контактним шляхами  
Щомісячно  

Керівники відповідних відділів студрад 

факультетів  

40.  
Контроль за дотриманням порядку на поверхах 

гуртожитку, у блоках та кімнатах  Постійно  Старости гуртожитків, поверхів  

41.  
Контроль за дотриманням порядку в аудиторіях  
МЕГУ  Постійно  Всі представники студради  

42.  
Організація та проведення суботників біля корпусів 

університету, спортивно-оздоровчого комплексу 

ім.В.Завацького  
За графіком  

Керівники відповідних відділів студрад 

факультетів, старости  

43.  
Участь та допомога у заселенні студентів до 

гуртожитків університету спільно з комендантами 

гуртожитків  

Серпень-вересень 2021 

р. та протягом року  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

44.  
Організація поселення студентів інших ЗВО на 

момент проведення міжнародних 

навчальновиховних заходів  
Протягом року  

Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів, старости 

гуртожитків  

45.  
Організація та проведення Дня навколишнього 

середовища  Квітень 2022 р.  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

Комісія з волонтерсько-просвітницької роботи  

46.  
Засідання комісії з волонтерсько-просвітницької 

роботи  
Щомісячно та за 

необхідністю  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

48.  
Налагодження тісної співпраці з відділом соціальної 

допомоги облдержадміністрації   Вересень 2021 р.  Голова комісії  

49.  
Оновлення бази студентів-волонтерів для 

полегшення їх інформування  Вересень 2021 р.  
Керівники відповідних відділів студрад 

факультетів  

50.  
Удосконалення та створення форм звітів студентів 

волонтерів (фото-звіт, звіт та письмове 

підтвердження)  
Жовтень 2021 р.  Голова комісії  

51.  
Узгодження роботи з кафедрами, що здійснюють 

курацію дитячих будинків, притулків, інтернатів м.  
Рівне  

Жовтень 2021 р.  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

52 

Благодійна акція до Дня Святого Миколая (поїздка 

до дитячого будинку) Грудень 2021р. 
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів 

52.  
Співпраця з благодійними фондами та 

громадськими організаціями  Протягом року  Голова комісії, голова студради  

53.  
Проведення проекту «Профорієнтація» для 

школярів 11 класів усіх шкіл, в яких навчались 

студенти університету   

Лютий 2022-червень 

2022 р.  
Голова комісії, студрада університету  

54.  
Розширення кола спілкування з благодійними 

фондами та громадськими організаціями міста Рівне  Протягом року  Голова студради, голова комісії  

55.  
Організація і проведення Дня здоров’я, розподіл 

відповідальних за факультетами та відповідними 

кафедрами  
Травень 2022 р.  

Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

56.  Всесвітній день без тютюну  29 травня 2022 р.  
Голова комісії і керівники відділів 

факультетів  

57.  День захисту дітей  1 червня 2022 р.  
Голова комісії і керівники відділів 

факультетів  

58.  Всесвітній день донора крові  14 червня 2022 р.  
Голова комісії і керівники відділів 

факультетів  



59.  
Проведення курсів Першої невідкладної медичної 

допомоги для студентів університету  Протягом року  Всі підрозділи студради університету  

60.  

Проведення санітарно-просвітницьких лекцій з 

питань здорового способу життя, профілактики та 

лікування соціальних захворювань серед студентів  
МЕГУ  

Протягом року  
Голова комісії і керівники відділів 

факультетів  

61.  
Реалізація проектів психологічної служби МЕГУ  
Надання допомоги студентам,  постраждалим у  

Протягом року  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів,  

 

 надзвичайних ситуаціях (після травм, бойових дій 

та ін.).  
 психологічна служба МЕГУ  

62.  
Участь у загальноміському проекті «Місяць добрих 

справ»  
Березень-квітень 2022  
р.  

Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

Комісія зі спортивно-оздоровчої роботи  

63.  Засідання комісії зі спортивно-оздоровчої роботи  
Щомісячно та за 

необхідністю  Голова комісії  

64.  
Розповсюдження інформації про наявність гуртків 

та спортивних секцій в МЕГУ  Протягом року  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

65.  
Залучення студентів до спортивних тренувань. 

Відкриття нових секцій та гуртків.  Протягом року  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів,  

66. 
Проведення змагань з волейболу між збірними 

командами факультетів університету 
Вересень 2021р. 

Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів 

66.  
Залучення першокурсників до участі в спортивних 

змаганнях та тренуваннях у складі збірних команд  
МЕГУ  

Протягом року  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

67.  
Організація спортивно-оздоровчих заходів, турнірів, 

змагань для студентів  Протягом року  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

68.  
Створення бази даних спортсменів МЕГУ та 

досягнень (копії нагород)  Протягом року  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

69.  
Звіти по проведеним спортивним змаганням серед 

студентів  Щомісячно  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

70.  Організація та проведення Дня здоров’я  Травень 2022 р.  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

71.  
Сприяння розповсюдженню та впровадженню 

спортивного туризму серед студентів  Протягом року  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

72.  

Популяризація спортивного та здорового способу 

життя шляхом проведення соціальних акцій. 

Організація та проведення акцій проти 

тютюнопаління, зловживання алкогольними 

напоями та наркотиками.  

Протягом року  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

Комісія з культурно-масової роботи  

73.  Засідання комісії з культурно-масової роботи  
Щомісячно та за 

необхідністю  Голова комісії  

74.  Залучення студентів до художньої самодіяльності  Постійно  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів, ЦЕГВСМ  

75.  
Організація та проведення на рівні МЕГУ заходів 

національно-патріотичного спрямування  Постійно  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів,  ЦЕГВСМ  

76.  
Рекламування ЦЕГВСМ та тісна співпраця, 

заохочення студентів до творчої діяльності  Постійно  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

83.  
Допомога в організації та проведенні конкурсу 

«Перлина МЕГУ» для студентів університету  Жовтень  2021 р.  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

84. 
Проведення фестивалю української козацької пісні 

до Дня козацтва 
Жовтень 2021р. 

Голова комісії, студрада МЕГУ 



77.  
Допомога у організації та проведенні Днів 

факультетів  
Листопад 2021 червень 

2022 р.  
Всі структури студради університету,   
ЦЕГВСМ  

78.  
Організація та проведення конкурсу на кращий 

відео-ролик про МЕГУ  Жовтень 2021 р.  Голова студради, голова комісії  

79.  
Допомога в організації та проведенні художніх 

виставок, в тому числі фотовиставок, творчих робіт 

студентів  
Протягом року  

Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

80.  
Створення та друкування «Збірника поезій 

студентів» (збірник творчості студентів)  
Листопад 2021 - лютий 

2022 р.  
Голова студради, вся комісія, голова 

інформаційної комісії  

81. 
Проведення квесту по м. Рівне для студентів МЕГУ 

до Дня студентів 

Листопад 2021 р. Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів 

81.  Організація та проведення “Дня студента”  Листопад 2021 р.  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів,  ЦЕГВСМ  

82.  
Організація та проведення “Конкурсу колядників та 

щедрівників” серед факультетів  19 грудня 2021 р.  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів,  ЦЕГВСМ  

84.  Організація та проведення “Дня закоханих”  14 лютого 2022 р.  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

85.  
Участь в орагнізації та проведенні творчих 

конкурсів спільно з  ЦЕГВСМ  Протягом року  
Всі структури студради університету,   
ЦЕГВСМ  

 

86.  Організація та проведення Жіночого Свята  Березень 2022 р.  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів,  ЦЕГВСМ  

87.  
Участь у фестивалі студентської творчості 

«Студвесна 2021»  Травень 2022 р.  
Голова комісії, керівники відділів студрад 

факультетів,  ЦЕГВСМ  

88.  Організація та проведення заходів до Дня Перемоги   Травень 2022 р.  
Голова комісії, керівники відділів студрад 

факультетів,  ЦЕГВСМ   

89.  
Організація та проведення флеш-мобу  до Дня 

вишиванки  Травень  
Голова комісії, керівники відділів студрад 

факультетів  

90.  
Організація та проведення творчих вечорів та 

вечорів відпочинку для студентів   Протягом року  
Голова комісії, керівники відділів студрад 

факультетів  

Комісія з міжнародних та зовнішніх зв’язків  

91.  
Засідання комісії з міжнародної роботи та зовнішніх 

зв’язків  
Щомісячно та 

за необхідністю  Голова комісії  

92.  
Допомога іноземним студентам (адаптація в 

університеті)  Протягом року  Голова комісії, студрада МЕГУ  

93. 
Співпраця з міжнародним – проектним відділом 

МЕГУ 
Протягом року Голова комісії, студрада МЕГУ 

93.  Організація та проведення днів культур Світу  Протягом року  
Голова комісії, керівники відділів студрад 

факультетів  

94.  
Організація та проведення семінарів та ознайомчих 

екскурсій для студентів іноземців  Протягом року  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

95.  
Організація та проведення міжнародного форуму з 

партнерами ЗВО  Протягом року  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

96.  
Налагодження роботи з студентськими 

організаціями та проведення спільних проектів  Протягом року  
Голова комісії, керівники відповідних 

відділів студрад факультетів  

97.  
Організація поїздок з обміну та підвищення рівня 

знань для студентів за кордон  Протягом року  Голова комісії  

98.  
Залучення студентів до навчальної програми 

«Еразмус» спільно з СНТ МЕГУ  Протягом року  
Голова комісії, керівники відділів студрад 

факультетів, представники СНТ  

Комісія з інформаційної роботи  

99.  Засідання комісії з інформаційної роботи  
Щомісячно та 

за необхідністю  Голова комісії  

100.  
Налагодити внутрішній зв’язок студради 

університету, комісій, факультетів, факультетського 

самоврядування, контроль ведення документації  
Протягом року  

Голова комісії, керівники відділів студрад 

факультетів  



101.  
Створення груп комісій, факультетів, студради у 

соціальних мережах Інтернету  Протягом року  
Голова комісії, керівники відділів студрад 

факультетів  

102.  
Відстеження та висвітлення всіх подій в МЕГУ, 

Рівному, Україні, світі  Протягом року  
Голова комісії, керівники відділів студрад 

факультетів  

103.  
Розробка анкет та проведення анкетування  
(соціального обстеження) студентів  

Протягом року  Голова інформаційної комісії  

104.  
Інформування студентів про події студентського 

життя у соціальних мережах   Протягом року  
Голова комісії, керівники відділів студрад 

факультетів  

105.  
Розробка та оновлення інформаційних матеріалів 

(сайтів, стендів)  Протягом року  Голова комісії  

106.  
Проведення кінопоказів на різноманітну тематику 

для студентів МЕГУ  Протягом року  Голова комісії  

107.  
Проведення засідань та творчих вечорів 

літературного клубу   Протягом року  
Голова комісії, керів-ники відділів 

студрад факультетів  

108.  Написання та публікація статей про життя студентів  Протягом року  
Голова комісії, керів-ники відділів 

студрад факультетів  

109.  
Затвердження відповідальних за оновлення 

інформації на стенді студради університету  Протягом року  Голова комісії  

110.  
Представлення студради на сайті університету 

www.megu.edu.ua  
Вересень 2021 та 

протягом всього року  Голова комісії  

Загальні питання  

111.  
Організація зустрічей голів комісій з відповідними 

адміністративними одиницями МЕГУ для 

узгодження та корекції питань роботи студентської  
Щомісяця  Голова студради МЕГУ  

 ради    

112.  Організація зустрічі студради МЕГУ з ректором   Двічі в семестр  Голова студради  МЕГУ  

113.  
Організація зустрічі студради МЕГУ з деканами 

факультетів  Протягом року  Голова студради  МЕГУ  

114.  
Створення планів роботи по комісіям та 

факультетам  Вересень 2021 р.  
Голови студрад факультетів, керівники 

комісій  

115.  Підготовка звіту роботи  
Щоквартально, в кінці 

семестру, в кінці року  
Голова студради, голови студрад 

факультетів, керівники комісій  

116.  Співпраця з Школою лідера  Постійно  Голова студради  

117.  
Налагодження дружніх відносин з студрадами ЗВО 

м. Рівне  Постійно  Голова студради  

118.  Співпраця з Центром кар’єрного зростання МЕГУ  Постійно  Голова студради  

119.  Співпраця з Асоціацією випускників МЕГУ  Постійно  Голова студради  

120.  Співпраця з батьківським комітетом університету  Згідно графіку  Голова студради  

  

  

Голова студентської ради університету                                      Савчук Ю.П.  


