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                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                     на засіданні профспілкового комітету 

                                                                     Первинної профспілкової організації 

                                                      студентів ВСП «ІФФКЛНУП» 

                            Протокол № 1 

                                                                     від 30 серпня 2022 р. 

                                                                     Голова ППО студентів  

                                                                     ВСП «ІФФКЛНУП» 

                                                                     ____________ М.В.Міщанин 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

Первинної профспілкової організації студентів  

ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП»  

на 2022-2023 навчальний рік 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання 

1.  Узгодити й затвердити план роботи 

ППО студентів на    2022-2023 

навчальний рік. 

 

До 15.09.22 р. 

Голова ППО студентів 

 

2.  Ознайомити студентів нового прийому 

із роботою ППО студентів коледжу. 

 

До 20.09.22 р. 

Голова ППО студентів 

3.  Провести звітно-виборні збори активу 

профспілки. 

 

До 22.09.22 р. 

Голова ППО студентів 

4.  Організація зустрічей із представниками 

адміністрації коледжу. 

 

1 раз в квартал. 

Голова ППО, голови 

комісій 

 

5.  Організація зустрічей із працівниками 

громадських молодіжних організацій та 

працівниками відділу у справах сім'ї та 

молоді. 

 

Протягом року. 

Голова ППО, голови 

комісій 

 

6.  Участь членів профкому у засіданнях 

старостату і стипендіальної комісії. 

Протягом року. 

Голова ППО, голова 

соціально-економічної 
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комісії 

7.  Участь у роботі круглого столу 

«Проблеми культури і духовності 

сучасної молоді». 

 

Жовтень 2022р. 

Голова ППО, голова 

соціально-економічної 

комісії 

 

8.  Спільна робота щодо попередження 

правопорушень з кримінальною 

підлітковою міліцією та відділом у 

справах неповнолітніх. 

 

Протягом року. 

Голова ППО, голова 

соціально-економічної 

комісії 

 

9.  Організація збору добровільних внесків 

у міську організацію Червоного Хреста і 

Чорнобильський фонд. 

 

Вересень 2022 р. 

Голова організаційної 

комісії 

10.  Організація виплати матеріальної 

допомоги молодим студентським сім'ям 

при народженні дитини, студентам із 

важким матеріальним становищем та в 

разі смерті рідних. 

 

Протягом року. 

Голова ППО, голови 

комісій 

 

11.  Організація індивідуальної роботи зі 

студентами-членами профкому, 

схильними до правопорушень. 

 

Протягом року. 

Голова ППО, голова 

соціально-економічної 

комісії 

 

12.  Організація зустрічей з працівниками 

відділу у справах сім'ї, молоді та спорту, 

центру зайнятості. 

 

Протягом року. 

Голова ППО, голова 

соціально-економічної 

комісії 

 

13.  Участь студентів у обласних 

предметних олімпіадах і конкурсах. 

 

Протягом року. 

Голова ППО, голова 

навчальної комісії 

 

14.  Участь у конкурсі «Кращий студент 

року». 

 

Листопад 2022 р. 

Голова ППО, голова 

навчальної комісії 

 

15.  Конкурс «Краща студентська група». 

 

Лютий 2023 р. 

Голова ППО, голова 

навчальної комісії 
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16.  Безпосередня робота профоргів у групах 

зі студентами з питань успішності , 

дисципліни та відвідування занять. 

 

Протягом року.  

Голова ППО, голова 

навчальної комісії 

 

17.  Участь у конкурсі знавців української 

мови імені Петра Яцика. 

 

Грудень 2022 р. 

Голова ППО, голова 

навчальної комісії 

 

18.  Участь у видавництві студентської 

газети «Аграрвадське життя». 

Протягом року.  

Голова навчальної 

комісії 

 

19.  Участь у концерті-привітанні до Дня 

працівника освіти. 

 

Жовтень 2022 р. 

Голова ППО, голова 

культурно-масової 

комісії 

 

20.  Участь у святі до Дня української  

писемності та мови. 

 

Листопад 2022 р. 

Голова ППО, голова 

культурно-масової 

комісії 

 

21.  Участь в обласних оглядах-конкурсах, 

фестивалях художньої творчості: 

- конкурс стіннівок «Вірю в 

майбутнє твоє, Україно»; 

- фестиваль «Розколяда»; 

 

- конкурс читців, 

присвячений Дню 

української писемності і 

мови; 

- конкурс плакатів «Молодь 

проти СНІДу»; 

 

 

- конкурс солістів-вокалістів 

«Пісенний вернісаж»; 

 

 

- виставка-ярмарок технічної  

- творчості та декоративно-

ужиткового мистецтва; 

Протягом року.  

Голова ППО, голова 

культурно-масової 

комісії 

 

 
До 01.11.22 р.  

Голова ППО, голова 

культурно-масової 

комісії 

Грудень 2022 р. 

Голова ППО, голова 

культурно-масової 

комісії 

Лютий 2023 р.  

Голова ППО, голова 

культурно-масової 

комісії 

Травень 2023 р. 

Голова ППО, голова 

культурно-масової 
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- творчий звіт колективів 

художньої творчості 

коледжу; 

 

 

- виставка квіткових 

композицій. 

 

комісії 

Березень 2023 р.  

Голова ППО, голова 

культурно-масової 

комісії 

 

Жовтень 2022 р.  

Голова ППО, голова 

культурно-масової 

комісії 

 

22.  Участь у святі до Міжнародного дня 

студента. 

 

Листопад 2022 р.  

Голова ППО, голова 

культурно-масової 

комісії 

 

23.  Організація культурного дозвілля: 

вечори відпочинку, дискотеки. 

 

Протягом року. 

Голова ППО, голова 

культурно-масової 

комісії 

 

24.  Участь у концерті-привітанні до Дня 

працівників с/г 

 

Листопад 2022 р. 

Голова ППО, голова 

культурно-масової 

комісії 

 

25.  Привітання з Днем Святого Миколая. 

 

Грудень 2022 р.  

Голова ППО, голови 

комісій 

 

26.  Відвідування театральних вистав, 

художніх виставок, музичних вечорів. 

 

Протягом року. 

Голова ППО, голова 

культурно-масової 

комісії 

 

27.  Відзначення українських народних свят 

та обрядів. 

 

Протягом року. 

Голова ППО, голова 

культурно-масової 

комісії 

 

28.  Участь у концерті-привітанні до 

Міжнародного дня жінок. 

 

Березень 2023 р.  

Голова ППО, голова 

культурно-масової 
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комісії 

 

29.  Участь в озелененні території 

навчального закладу та гуртожитку. 

 

Протягом року.  

Голова ППО, голова 

житлово-побутової 

комісії 

 

30.  Участь у духовних реколекціях за 

участю отця Степана Вінтоняка . 

 

Протягом року.  

Голова ППО, голова 

культурно-масової 

комісії 

 

31.  Організація і проведення студентської 

прощі до Крехівського монастиря. 

 

Квітень 2023 р.  

Голова ППО, голова 

культурно-масової 

комісії 

 

32.  Залучення студентів нового прийому у 

спортивні секції. 

 

До 10.10.22 р.  

Голова ППО, голова 

спортивно-оздоровчої  

комісії 

 

33.  Участь в спортивному святі до 

Всесвітнього дня здоров'я. 

 

Квітень 2023 р. 

Голова ППО, голова 

спортивно-оздоровчої  

комісії 

 

34.  Участь спортивних команд коледжу у 

міських, обласних, регіональних та 

Всеукраїнських змаганнях. 

 

Протягом року. 

Голова спортивно-

оздоровчої комісії 

 

35.  Участь у туристичних походах по 

пам’ятних місцях Прикарпаття. 

 

Протягом року.  

Голова ППО, голова 

спортивно-оздоровчої  

комісії 

 

36.  Участь у спортивних змаганнях між 

групами та відділеннями коледжу. 

Протягом року. 

Голова спортивно-

оздоровчої  комісії 

 

37.  Допомога при поселенні студентів у 

гуртожиток. 

 

Серпень-вересень 

 2022 р.   

Голова ППО, голова 
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житлово-побутової  

комісії 

 

38.  Організація вечора знайомств у 

гуртожитку. 

 

Вересень 2022 р.  

Голова ППО, голова 

житлово-побутової  

комісії 

 

39.  Конкурс на кращу кімнату в 

гуртожитку. 

 

Грудень 2022 р. 

Голова житлово-

побутової  комісії 

 

40.  Організація утеплення вікон у кімнатах 

гуртожитку. 

 

Листопад 2022р. 

Голова ППО, голова 

житлово-побутової  

комісії 

 

41.  Поповнення експонатами музею 

культури і побуту Прикарпаття у 

гуртожитку. 

 

Протягом року.  

Голова ППО, голови 

комісій 

 

 

Голова ППО студентів 

ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП»    _____М.В.Міщанин 

 


