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ПЛАН РОБОТИ 
Первинної профспілкової організації студентів 

ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання 
НУФВСУ» 

 
 

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 набору 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 
відділів 

 
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  
 
 



7. Спільна робота щодо 
попередження 
правопорушень з 
кримінальною 
підлітковою поліцією 
та відділом у справах 
неповнолітніх.  
 

Протягом року.  
Голова ППО,  

8. Організація збору 
добровільних внесків у 
міську організацію 
Червоного Хреста  
 

Вересень 2022 р.  
Голови відділів 

9. 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 відділів 

10. Організація 
індивідуальної роботи 
зі студентами-членами 
профкому, схильними 
до правопорушень.  
 

Протягом року.  
Голова ППО, 
Голови відділів 

11. Організація зустрічей з 
працівниками відділу у 
справах сім'ї, молоді та 
спорту, центру 
зайнятості.  
 

Протягом року.  
Голова ППО, 
Голови відділів 

12. Участь студентів у 
обласних предметних 
олімпіадах і конкурсах.  
 

Протягом року.  
Голова ППО, 
Голови відділів 

13. Безпосередня робота 
профоргів у групах зі 
студентами з питань 
успішності , 
дисципліни та 
відвідування занять.  
 

Протягом року.  
Голова ППО, 
Голови відділів 

14. Участь у концерті- Жовтень 2022 р.  



привітанні до Дня 
працівника освіти.  

 

Голова ППО, 
Голови відділів 

15. Участь у святі до Дня 
української писемності 
та мови.  
 

Листопад 2022 р. 
Голова ППО, голова 
культурно-масового 
відділу 
 

16. Участь у конкурсі 
знавців української 
мови імені Петра 
Яцика.  
 

Грудень 2022 р.  
Голова ППО, 
Голови відділів 

17. Участь у святі до 
Міжнародного дня 
студента.  
 

Голова ППО, голова 
культурно-масового 
відділу 
 

18. Організація 
культурного дозвілля: 
вечори відпочинку, 
дискотеки.  
 

Голова ППО, голова 
культурно-масового 
відділу 
 

19. Відвідування 
театральних вистав, 
художніх виставок, 
музичних вечорів.  

Голова ППО, голова 
культурно-масового 
відділу 
 

20. Участь у концерті-
привітанні до 
Міжнародного дня 
жінок.  
 

Березень 2023 р. 
Голова ППО, голова 
культурно-масового 
відділу 
 

21. Залучення студентів 
нового набору до 
профорієнтаційної 
роботи.  
 

Протягом року 
Голова ППО 
Голова відділу спорту 
та оздоровлення 

22. Участь в спортивному 
святі до Всесвітнього 
дня здоров'я.  
 

Квітень 2023 р. 
Голова ППО 
Голова відділу спорту 
та оздоровлення 

23. Участь у туристичних 
походах по пам’ятних 
місцях Прикарпаття.  
 

Протягом року 
Голова ППО 
Голова відділу спорту 
та оздоровлення 

24. Участь спортивних 
команд коледжу у 

Протягом року 
Голова ППО 



міських, обласних, 
регіональних та 
Всеукраїнських 
змаганнях.  
 

Голова відділу спорту 
та оздоровлення 
СК «Каменяр» 
Онисків В.Ф. 

25. Участь у 
волонтерських заходах 
, акціях, благодійних 
ярмарках  коледжу та 
міста 

Протягом року 
Голова відділу 
соціального захисту 

26. Організація утеплення 
вікон в гуртожитку 

Голова ППО 
Голова побутового 
відділу 

27. Організація вечора 
знайомств в 
гуртожитку та вечора 
ігор 

Голова ППО 
Голова побутового 
відділу 

 
 
 
 
 
 
Голова ППО студентів                                                                   Христина КУДРЯ 
ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж 
фізичного виховання НУФВСУ»     


