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Основні завдання студради: 

 Забезпечення виконання студентською молоддю своїх обов’язків — як громадянина і 

студента. 

 Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів. 

 Сприяння і створення необхідних соціально-побутових умов для студентів коледжу 

Надання рекомендацій при поселенні студентів до гуртожитку коледжу. 

 Організацію дозвілля та відпочинку студентів. 

 Пропаганду здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, 

вживанню ними алкоголю, наркотиків та ін. 

 Захист законних прав та інтересів студентів у органах державної влади та управління. 

 Сприяння працевлаштуванню студентів. 

 Виховання патріотизму, потреби дотримуватися законодавства, моральних та етичних 

норм. 

 Організацію культурно-освітньої та фізкультурно-масової роботи. 

 



 

 

 Навчально-науковий комітет: 

 

 Сумісно із заввідділеннями здійснює перевірку журналів груп. 

 Здійснює моніторинг успішності груп та раз у семестр допомагає складати рейтинг груп (за 

успішністю у навчанні та систематичністю відвідування занять студентами групи). 

 Здійснює систематичний контроль відвідування студентами занять та сприяє в покращенні 

цього показника. 

 Здійснює підготовку студентів до наукових заходів, як в коледжі, так і за його межами.  

 Інформує студентів про заплановані наукові заходи, як в коледжі, так і за його межами. 

 Ініціює наукові заходи з проблем студентського самоврядування, соціальних питань, 

проблем молодіжного руху та інших актуальних проблем студентської молоді. 

 

 Інформаційний комітет: 

 

 Розповсюджує інформацію серед студентів коледжу щодо заходів коледжанського та 

міського рівнів, актуальних питань студентського життя та молодіжної політики через 

інформаційні стенди, інтернет-ресурси, старостати. 

 Наповнює матеріалами веб-сайт коледжу через адміністратора сайту. 

 Шукає та розповсюджує інформацію щодо соціальних проектів, грантів, програм тощо, в 

яких можуть брати участь студенти коледжу.  

 Проводить опитування студентів з метою виявлення нагальних проблем та надання в 

подальшому необхідних консультацій. 

 Відповідає за оформлення інформаційного стенду студентської ради коледжу. 

 Поширює інформацію щодо роботи в коледжі серед ЗМІ міського рівня. 

 

 

 

 



 

 Комітет з питань культурно-масової роботи: 

 

 Організовує та проводить на рівні коледжу різні культурно-масові заходи (свята, концерти, 

конкурси, творчі виставки студентських робіт, вечори відпочинку, фестивалі студентської 

творчості тощо). 

 Інформує студентів коледжу про культурно-масові заходи, конкурси та акції, що 

проводяться в коледжі, в місті. 

 Надає інформаційному комітету матеріали щодо проведених заходів. 

 

 Комітет фізичного виховання, спорту та здорового способу життя: 

 

 Пропагує здоровий спосіб життя. 

 Сприяє ефективному функціонуванню спортивних секцій, створенню необхідних умов для 

заняття спортом.  

 Бере участь у формуванні збірних команд груп, організації та проведенні спартакіади і днів 

здоров’я, а також у визначенні найкращих спортсменів коледжу. 

 

 Комітет волонтерського руху: 

 

 Здійснює пошук інформації щодо благодійності в коледжі та місті. 

 Здійснює збір коштів та інших матеріальних цінностей серед студентів та викладачів 

коледжу для благодійних цілей. 

 Веде сувору звітність щодо використання коштів. 

 Надає звіт інформаційному комітету задля подальшого його поширення. 

 

 Рада гуртожитку: 

 

 Бере участь у поселенні і виселенні студентів коледжу до гуртожитку. 

 Розглядає питання про виселення студентів із гуртожитку. 

 Організовує та проводить у гуртожитку:  

 систематичні перевірки з метою контролю за виконанням студентами правил 

внутрішнього розпорядку та за збереженням майна гуртожитку; 

 перевірки з метою виявлення проблем, пов’язаних із проживанням с студентів у 

гуртожитку, розгляду скарг та побажань щодо покращення умов проживання; 

 проведення культурно-масової роботи із студентами-мешканцями гуртожитку. 

 

 

 

 

 

 


