
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

студентським Віче 

Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту 

30 серпня 2019 р., протокол №  1 

Голова студентського Віче  ________ А.С Агафонова 

                                                                                  

 

План роботи студентського Віче –  

органу студентського самоврядування Хмельницького торговельно-економічного інституту і коледжу ХКТЕІ  

на 2019 – 2020 н. р. 

 

 

№  

з/п 

 

Пріоритетні напрями роботи / 

заходи 

 

Термін виконання Відповідальний 
Відмітка про 

виконання 

 

I. Організаційна робота 

 

1.1 Формування і затвердження плану роботи 

студентського Віче на навчальний рік. 

 

Серпень – вересень 

2019 р. 

Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, 

перший заступник по 

коледжу 

 

1.2 Аналіз виконання та корегування кошторису витрат 

студентського Віче. 

 

Серпень – вересень 2019 р., 

січень 2020 р. 

 

Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу, 

секретар 
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1.3 Забезпечення проведення засідань студентського Віче 

відповідно до затвердженого плану та проведення 

позачергових засідань. 

Реалізація заходів щодо удосконалення матеріально – 

технічної бази діяльності студентського Віче. 

Забезпечення ведення протоколів засідань 

студентського Віче. 

Формування і контроль за виконанням щомісячного 

плану роботи студентського Віче. 

Протягом року Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу,  

секретар 

 

 

ІІ. Нормативно правова база діяльності студентського Віче 
 

2.3 

 

 

 

Актуалізація «Положення про студентське Віче» з 

урахуванням прийняття Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII. 

Вересень 2019 р. Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

 

 

 

 

2.4 Актуалізація положення «Правила проживання у 

студентському гуртожитку ХКТЕІ» 

Вересень 2019 р. Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

 

2.5 Узгодження змісту договору на проживання у 

студентському гуртожитку. 

 

Серпень 2019 р. Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

 

 

2.6 Моніторинг українського і зарубіжного законодавства 

з питань студентського самоврядування 

 

Серпень – вересень 

2019 р. 

Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 
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2.7 Затвердження організаційної структури студентського 

Віче ХКТЕІ та коледжу ХКТЕІ на 2019-2020 н.р. 

 

Серпень 2019 р. Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституті, перший 

заступник по 

коледжу, 

секретар 

 

 

ІІІ. Заходи діяльності студентського Віче  

щодо дотримання прав учасників освітнього процесу 

 

3.1 Погодження зі студентським Віче відрахувань 

студентів (окрім випадків відрахування: за власним 

бажанням, завершення навчання за відповідною 

освітньо-професійною програмою та за станом 

здоров’я (за наявності відповідного висновку). 

 

Протягом року Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

 

3.2 Повідомлення голови студентського Віче щодо усіх 

випадків відрахувань студентів. Забезпечення 

особистої бесіди голови студентського Віче з 

претендентом на відрахування з відповідною 

відміткою у заяві на відрахування. 

Протягом року Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

 

3.3 Контроль за забезпеченням усіх іногородніх студентів 

місцем у студентському гуртожитку ХКТЕІ для 

проживання. 

 

Протягом року Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

 

3.4 Здійснення заходів щодо профілактики порушень 

академічної дисципліни здобувачами освітніх послуг. 

 

Протягом року Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу, 

голова Комісії 
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академічної 

дисципліни та 

профілактики 

правопорушень 

3.5  Створення механізму реагування на анонімні 

звернення учасників освітнього процесу 

Листопад 2019 р. – лютий 

2020 р. 

Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

 

 

ІV. Співпраця з адміністрацією ХКТЕІ 
 

4.1 

 

 

 

4.1.1 

Участь делегатів від студентського Віче в роботі 

Вченої ради ХКТЕІ та залучення до вирішення 

актуальних питань щодо забезпечення якості освіти та 

якості освітнього процесу. 

Проведення анонімних анкетувань здобувачів освіти 

щодо самооцінки якості освітнього процесу, 

сформованості у академічному середовищі 

студентоцентризму, суб’єкт-суб’єктних стосунків на 

рівні «викладач-студенти» 

 

Відповідно до плану 

засідань Вченої ради 

Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, 

перший заступник по 

коледжу 

 

4.2 Здійснення моніторингу щодо задоволення споживачів 

освітніх послуг;  вивчення змісту морально – 

психологічного клімату, сформованого атмосферою 

співробітництва, суб’єктивних взаємин. 

Протягом року Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту,  

перший заступник по 

коледжу,  

голова Комісії з 

освітньої діяльності 

 

4.3 Внесення пропозицій щодо удосконалення змісту 

освітнього процесу, технологій викладання, 

забезпечення реалізації компетентнісно-орієнтованого 

Протягом року Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 
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підходу у вищій школі. заступник по 

коледжу,  

голова Комісії з 

освітньої діяльності 

4.4 Спрямування розвитку проектів неформальної та 

інформальної освіти у ХКТЕІ.  

Протягом року Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу,  

голова Комісії з 

освітньої діяльності 

 

4.5  Співпраця з Центром мистецтв і дозвілля ХКТЕІ щодо 

проведення мистецьких, розважальних заходів, 

залучення до реалізації проекту «Від мистецтва до 

освіти і науки».   

 

 

 

Протягом року Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу,  

голова Комісії з 

освітньої діяльності 

голова Комісії 

культури і дозвілля 

 

4.6 Співпраця з психологічною службою інституту, щодо 

проведення тренінгів, спрямованих на розвиток 

ключових компетентностей особистості. 

Протягом року Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу,  

Голова Комісії з 

освітньої діяльності 

 

4.7 Співпраця з керівництвом фізкультурно – оздоровчого 

комплексу, щодо участі у спортивних змаганнях 

міського, обласного та загальнодержавного рівнів, 

заходів з формування навичок здорового способу 

життя. 

Протягом року Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу,  
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Голова Комісії спорту 

та здоров’я  

 

V. Загальноінститутські заходи студентського Віче 

 

5.1 Участь в плануванні організації і проведенні 

щорічного Весняного студентського балу   

Травень 2020 р. Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу, 

голова Комісії 

культури і дозвілля 

 

5.2 Свято знань – 1 вересня в українській 

етнонаціональній стилістиці, присвячене 28-річчю 

Незалежності України 

Групи нового набору 

 

01-03.09.2018 Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу, 

голова Комісії з 

освітньої діяльності 

 

5.3 Відкрита виховна година «Всеукраїнський 

Олімпійський урок» 

 

Флещ-моб до Всесвітнього Дня студентського спорту 

 

05-09.09.2018 

 

07.09.2018 р. 

Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу, 

голова Комісії спорту 

та здоров’я  

 

5.4 Соціальна акція «МІСЯЦЬ ДОБРОТВОРЧОСТІ» - за 

ініціативи та під патронатом студентського Віче 

ХКТЕІ. 

День Св. Миколая – свято українства, щедрості, 

милосердя (комплекс волонтерських заходів творчого, 

12.12.-17.12.2018 

 

Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу, 

голова Комісії 
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благочинного характеру усіх без виключення 

студентських груп інституту та коледжу інституту). 

Урочистий передноворічний концерт – підсумок 

соціальної акції -  «Творчий звіт перед Святим 

Миколаєм» 

 

волонтерства та 

соціальних проектів 

5.5 Підготовка та модерація щорічної (з 2015 р.) звітної 

конференції магістрантів «Magisterium - 2019». 

Листопад 2019 р. Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу, голова 

Комісії наукової та 

науково-дослідної 

діяльності студентів, 

голова студентського 

наукового товариства 

(СНТ) 

 

5.6 Проведення традиційних студентських вечірок у 

ХКТЕІ: «Гарбузова ніч» - до міжнародного дня 

студента, «Ретро-драйв» - з нагоди завершення 

першого навчального семестру, «Драйв студентського 

життя», «Історії кохання» - до Дня Святого Валентина. 

Протягом року Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу, 

голова Комісії 

культури і дозвілля  

 

5.7 П’ята річниця вшанування пам’яті Героїв Майдану, 

Небесної сотні. 

Загальноінституцькі заходи вшанування пам’яті Герої 

Майдану та Небесної Сотні у ХКТЕІ   

20.02.2020 Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу, 

голова Комісії 
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культури і дозвілля 

5.8 Загальноінституцька ділова гра з напрацювання 

управлінських та громадянських компетенцій 

студентства: «Інститут – простір влади та 

відповідальності студентів» 

 

07 грудня 2019 р. Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу, 

 

 

5.9 Участь в розробці концепції, організації та проведенні 

випускових урочистостей молодших бакалаврів, 

бакалаврів, магістрів. 

Лютий, червень – травень 

2020 р. 

Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу, 

голова Комісії 

культури і дозвілля 

 

 

V.I План заходів в рамках відзначення щорічних «ДНІВ ІНСТИТУТУ» 

5.1.1 Зустріч студентства ХКТЕІ із лідерами Молодіжної 

громадської ради м. Хмельницького, Анастасією 

Козак (голова), Максимом Дьомою (член) 

 

31.10.2019р Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

 

5.1.2 Обласний навчально-мотиваційний форум лідерів 

учнівського самоврядування закладів ПТО 

12.11.2019р. Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

 

5.1.3 «День відкритих дверей» у ХКТЕІ. Презентаці проекту 

практико орієнтованого навчання у ХКТЕІ – гри-

спойлера «Чайний бізнес: від акордів смаку до 

фінансової симфонії» 

             10.11.2019р. Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

голова Комісії 
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культури і дозвілля  

5.1.4 Імпреза з нагоди Дня української писемності і мови 

«Чоловіки, які творили українську мову…»                                   

 

 

 

 

12.11.2019р. Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу, 

голова Комісії 

культури і дозвілля  

 

5.1.5 Етно-фолк-рок вечірка «Гарбузова ніч» 14.11.2019р. Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по 

коледжу, 

голова Комісії 

культури і дозвілля 

 

5.1.6 Студентська науково-практична конференція 

«Магістеріум – 2019» 

14.11.2019р. Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту,  

голова Комісії з 

наукової і науково-

дослідної роботи, 

голова СНТ  

 

5.1.7 «Викладач ХХІ століття» – проект апробації  

викладацьких компетенцій студентами 

15.11.2019р. 

 

Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

 

5.1.8 Проведення І етапу конкурсу студентських наукових 

робіт з наступним делегуванням робіт-переможців на 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

МОН України 

 Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту,  

голова Комісії з 

наукової і науково-
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дослідної роботи, 

голова СНТ 

 

VІ. Співпраця з органами студентського самоврядування інших ЗВО, 

Українською асоціацєю студентського самоврядування, молодіжними громадськими організаціями 

 

6.1 Участь у засіданнях Молодіжної громадської ради 

м. Хмельницького. 

 Протягом року Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

 

 

6.2 Проведення на базі ХКТЕІ звітного форуму лідерів 

учнівського самоврядування професійно-технічних 

закладів Хмельницької області. 

 

 

 

 08.11.2019 Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

 

 

6.3 Участь у форумах Української асоціації студентського 

самоврядування 

Упродовж року, згідно 

інформаційних листів 

Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

 

 

 

VІІ. Реалізація проектів формальної, неформальної, інформальної освіти для формування  

soft skillls , нard skills та ключових компетенцій фахівців, затребуваних до 2020 р. 
 

7.1.  
Участь у проекті «Університет – простір прав 

людини» ( Організатор – Освітній Дім прав людини в 

Чернігові в рамках Всеукраїнської освітньої програми 

«Розуміємо права людини» за підтримки 

 Жовтень 2018 р. – 

Листопад 2019 р. 

Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу  

голова Комісії  з 
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Міжнародного фонду «Відродження») 

 

освітньої діяльності   

7.2. Бізнес-конференція «АНАТОМІЯ БІЗНЕСУ 2020: Як 

розвивати свій бізнес у період швидких змін» 

(Організатори – Компанія «Бітрікс24» та компанія 

«Outsourcing Team» 

    Листопад 2019 Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

голова Комісії  з 

освітньої діяльності   

 

7.3.  Тренінг «Фінансова грамотність» (організатор - Центр 

професійного та особистісного розвитку м. 

Хмельницького) 

     Листопад 2019 Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

голова Комісії  з 

освітньої діяльності   

 

7.4. Воркшоп «Як написати гарне резюме і впевнено 

пройти співбесіду» (організатор - Центр професійного 

та особистісного розвитку м. Хмельницького) 

     Листопад 2019 Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

голова Комісії  з 

освітньої діяльності   

 

7.5. Участь у проекті «Школа бізнесу з «Епіцентр К» 

(організатор – Компанія «Епіцентр К») 

Грудень-січень 2019 р.,  

червень-серпень 2020 р. 

Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу  

голова Комісії  з 

освітньої діяльності   

 

7.6 Тренінг «Marketing-Mix»  

(організатор – Компанія «Епіцентр К») 

Лютий 2020 р. Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 
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голова Комісії  з 

освітньої діяльності   

7.7. Участь у проекті «Школа на мільйон з «Альфа-банк»» 

(організатор – АТ «Альфа-Банк») 

Березень - травень 

2020 р. 

Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

голова Комісії  з 

освітньої діяльності   

 

7.8 Участь у проекті « Круто » з «Нова пошта» 

(організатор – ТОВ «Нова Пошта») 

Березень - травень 

2020 р. 

Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

голова Комісії  з 

освітньої діяльності   

 

7.9  Стажування активістів студентської молоді на базі 

студентського Віче 

Лютий – квітень 2020 р. Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

 

7.10 Проведення мотиваційних тренінгів «Студентська 

активність та студентське самоврядування: 

продуктивний процес, ефективні результати»  

Лютий – березень 2020 р. Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

голова Комісії  з 

освітньої діяльності   

 

7.11  Проведення навчання для членів новообраного складу 

студентського Віче  

 

 

 

 

Квітень 2020 р. Голова студентського 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу  

 

7.12 Проведення воркшопів для студентів на загальну Березень-травень 2020 р. Голова студентського  
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тему: «Soft skills: універсальні навички європейського 

рівня в умовах сервісної економіки» 

Віче, перший 

заступник по 

інституту, перший 

заступник по коледжу 

голова Комісії  з 

освітньої діяльності   

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              Голова Прес-центру Дарина Руда  


