
 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВІДДІЛЕННЯ 
 

 

Голова студентської ради відділення 
 

 

Голова профбюро відділення                Секретар 

 

 

- актив відділення      - академічний сектор 

(старости, профорги)     - побутовий сектор 

            - сектор трудового виховання 

            - сектор правового виховання 

            - сектор патріотичного виховання 

            - культмасовий сектор 

 

 



Комісія з 

навчальної 

роботи 

Комісія з 

контролю 

дисципліни 

та порядку 

Соціально

-побутова 

комісія 

Комісія з 

організації дозвілля 

та спортивно-

оздоровчих заходів 

Комісія з 

інформації 

та друку 

Соціально-правова 

комісія 

Функції: 
 

- допомога в 

організації 

навчального 

процесу; 

- аналіз успішності 

студентів; 

- організація, 

взаємодопомоги в 

навчанні; 

- наявність 

інформації про 

кращих студентів, 

їх досягнення у 

навчанні; 

- аналіз роботи 

студентів в 

гуртках; 

- участь в 

олімпіадах; 

- організація 

дослідної роботи. 

 

Функції: 
 

- організація 

чергування 

студентів і 

контроль за його 

виконанням; 

- контроль за 

відпрацюванням 

студентами 

пропущених 

занять; 

- попередження 

правопорушень; 

- організація груп 

чергування під 

час проведення 

поза навчальних 

заходів. 

 

Функції: 
 

- організація 

контролю разом з 

адміністрацією та 

громадськими 

структурами за 

умовами 

проживання 

студентів; 

- залучення 

студентів до 

трудової 

діяльності у 

вільний від 

навчання час; 

- клопотання перед 

адміністрацією 

коледжу про 

необхідність 

придбання 

обладнання, 

технічних засобів 

навчання тощо; 

- участь у зберігані 

обладнання, 

майна коледжу; 

- озеленення 

території коледжу 

та аудиторій. 

 

Функції: 
 

- створення плану 

організації дозвілля 

студентів; 

- організація та проведення 

культурно-виховних 

заходів коледжу; 

- створення студентських 

клубів за інтересами; 

- художньо-естетичне 

виховання студентів; 

- організація відвідування 

музеїв, виставок, 

концертів; 

- сприяння в організації та 

діяльності студентських 

спортивних секцій та 

клубів; 

- організація спортивних 

змагань, свят фізичної 

культури та спорту в 

коледжі; 

- організація туристичних 

походів; 

- контроль за 

профілактикою 

захворюваності студентів; 

- літнє оздоровлення 

студентів. 

 

Функції: 
 

- випуск тематичних 

стіннівок, листівок 

тощо; 

- створення 

інформаційного 

літопису розвитку 

та традицій 

коледжу; 

- проведення 

конкурсів 

стіннівок, 

санітарних 

бюлетенів тощо; 

- забезпечення 

інформування 

студентства 

коледжу про 

діяльність 

студентського 

самоврядування. 

 

Функції: 
 

- відстоювання прав 

студентів перед 

адміністрацією коледжу; 

- контроль за 

стипендіальним 

забезпеченням студентів, 

призначення іменних 

стипендій, 

преміюванням, наданням 

матеріальної допомоги; 

- опіка соціально 

незахищених категорій 

студентів, координація та 

оформлення всіх видів 

матеріальної допомоги та 

оздоровлення студентів; 

- участь у забезпеченні 

випускників першим 

робочим місцем; 

- погодження рішень та 

порушення клопотань 

про переведення 

студентів з однієї форми 

навчання на іншу, з 

одного джерела 

фінансування на інше. 

 

СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ 
 

Студентське самоврядування коледжу 
 

Конференція студентів коледжу 
 

Голова студентської ради коледжу 
 

Заступник голови студентської ради коледжу 

 

 

 

 

 
Голови профільних комісій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентські академічні групи 

 Голова профбюро 

(профорги відділень) 

 

 

Секретар 

 

Голова студентської 

ради гуртожитку 


