
Склад студентського самоврядування коледжу 

Голова Ради студентського самоврядування – П’яник Олександр Сергійович 

– студент групи АМС-14-2 

Заступник голови – Колєснік Ольга Олександрівна – студентка групи  

АМ-15-1 

 

Секретар – Левицька Вікторія Миколаївна – студентка групи ОЗ-14-2 

 

Комісія по якості навчання та відвідування занять – Яценко Римма Андріївна 

– студентка групи ОЗ-15-1 

Комісія санітарно-гігієнічна – Климась Ганна Олександрівна – студентка 

групи АФ-14-2 

Комісія культурно-масова – Андрійчин Анастасія Євгенівна – студентка 

групи АФ-13-3 

Комісія фізкультури та масової роботи – Карчевська Світлана Анатоліївна – 

студентка групи АФ-12-4 

Комісія житлово-побутова – Задорожній Микола Миколайович –  студент 

групи АМ-12-4 

Комісія дисципліни і порядку – Кабанова Тетяна Сергіївна  – студентка групи 

АФ-15-1 

 

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:  

 забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно 

організації навчального процесу;  

 забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;  

 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;  

 сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку 

студентів;  

 сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за 

інтересами;  

 організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних 

закладів і молодіжними організаціями;  

 сприяння працевлаштуванню випускників;  

 

Студентське самоврядування здійснюється в коледжі на рівні студентської 

групи, гуртожитку.  

 

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) 

студентів вищого навчального закладу, які:  



 ухвалюють Положення про студентське самоврядування;  

 обирають виконавчі органи студентського самоврядування та 

заслуховують їх звіти;  

 визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих 

органів студентського самоврядування.  

                                                                                                                    «Затверджую» 

                                                                                                 Заступник директора з НВР 

                                                                                                  __________ Перекіпська Т.О. 

                                                                                                    «____» ___________ 2016 р. 

    

План 

                          роботи Ради студентського самоврядування 

               Ерастівського коледжу ім. Е.К.Бродського ДДАЕУ на 2016 р. 

 

№№ 

з/п 

              Назва заходу 

              (проекту) 

Дата 

(період) 

проведення 

Кількість 

учасників 

Короткий опис заходу 

   1. «Знаємо права, виконуємо обов’язки» січень      15 Круглий стіл 

   2. Гортаючи календар: «Наш вічний біль 

Афганістан» 

лютий      10 Конкурс плакатів 

   3. «Який ідеал сучасної молодої людини – 

громадянина України» 

березень      10 Інтелектуальна гра 

   4. «Полин – сльозою омивається душа» квітень      10 Чорнобильській трагедії  

Виховна година 

   5. «Світ – навколо нас»  травень      10 До Дня Землі виставка 

малюнків 

  6. Вибір майбутньої професії – для 

випускників.  

Ознайомлення з майбутньою 

професією – для першокурсників 

червень      10 Похід на підприємства 

   7. «Знайомство з кращими 

випускниками» 

липень      10 Передавання досвіду 

студентам 

  8. «Знавці живої природи» серпень      10 Проведення часу на 

природі 

  9. «Прийняття першокурсників в 

студентську раду» 

вересень      10 Круглий стіл 

 10. «Кращий студент року» жовтень      10 Конкурсна програма 

 11. «Молодь – наше майбутнє» листопад      10 Виховний захід 

 12. «Сесія» грудень      10 Спілка, яка допомагає 

відстаючим студентам 

 

  

  

          Голова Ради студентського самоврядування:                       П’яник О.С. 

 


