
Інформація про діяльність органів студентського самоврядування  

у Вишнянському коледжі Львівського НАУ 

Студентське самоврядування у коледжі функціонує для забезпечення 

виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному 

розвитку особистості студента, формування у нього навичок необхідного 

організатора, керівника і здійснюється на рівні академічної групи, відділення, 

гуртожитку, навчального закладу. Найвищим органом студентського 

самоврядування є загальноколеджська конференція студентів, а виконавчим 

органом студентського самоврядування є студентська рада, яку обирають на 

конференції терміном на два роки в кількості п'ятнадцять осіб. Напрямками 

роботи студентського самоврядування в коледжі є: 

1. Профорієнтаційна робота. Формування якісного контингенту 

студентів. Кожного року формується штаб «Вступник», який формує 

студентські групи по районах області, закріплюючи за ними школи для роботи 

з профорієнтації. Вони беруть участь у підготовці рекламних матеріалів і 

кінофільмів про коледж, виступають у районних засобах масової інформації, 

допомагають в організації святкового прийому першокурсників у студенти 

коледжу і їх адаптації та введення у спеціальність, беруть шефство над 

невстигаючими. 

2. Вдосконалення навчального процесу. Організація науково-

технічної творчості. Студентська рада постійно сприяє адміністрації коледжу 

в організації навчально-виховного процесу, для цього в раді створена 

навчально-виховна комісія і студентський центр з науково-технічної творчості. 

Члени навчально-виховної комісії ведуть контроль за відвідуванням студентами 

навчальних занять, за їх поведінкою і дисципліною на перервах та на території 

навчального закладу, подають рекомендації адміністрації і громадським 

організаціям коледжу про відзначення студентів за відмінне навчання і активну 

участь у громадському житті, про накладання стягнень на студентів, що 

порушують трудову і навчальну дисципліну, організовують і контролюють 

самопідготовку студентів. 



Студентський центр науково-технічної творчості розвиває творчу 

ініціативу студентів до пошукової самостійної роботи, до різних видів 

прикладного мистецтва. Найкращі творчі роботи демонструються на виставці в 

ДУ «НМЦ «Агроосвіта» (смт Немішаєве). Студенти беруть участь у проведенні 

науково-практичних конференцій, конкурсах рефератів з економічних, 

спеціальних і загальноосвітніх дисциплін. 

3. Суспільно корисна праця. Покращення житлово-побутових 

умов. Розвиток навчально-матеріальної бази. Кожного року студентське 

самоврядування бере участь в організації трудових семестрів, створенні 

сільськогосподарських загонів та таборів праці і відпочинку. Члени студради 

організовують проведення ремонтів і підтримання порядку в навчальних 

приміщеннях, гуртожитках, їдальні, спортивному залі, прибирають територію 

коледжу. Організовують побут і контроль за громадським харчуванням, 

розподіляють і посиляють в гуртожитки. Контролюють дотримання норм 

проживання в гуртожитку, проведення режиму економії, збереження 

державного майна. 

4. Організація відпочинку студентів. Сектор культурно-масової роботи 

в тісному контакті з виховним сектором планує і організовує разом з 

заступником директора з виховної роботи, кураторами груп та вихователями 

гуртожитків проведення тематичних вечорів, диспутів, вечорів відпочинку. 

Студентська рада щорічно разом з викладачами фізичного виховання проводять 

загальноколеджські змагання з різних видів спорту, студентські спартакіади, 

помагають в залученні студентів до діяльності в гуртках художньої 

самодіяльності, спортивних секцій. 


