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Тема випуску: Досвід організації студентського самоврядування у коледжах
України

           На сьогодні в Україні надається велика увагу розвитку учнівського та
студентського самоврядування в закладах освіти. Студентське самоврядування
є невід'ємною частиною громадського самоврядування.
           У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у
коледж чи університеті. Усі здобувачі вищої освіти мають рівне право на участь
у  студентському  самоврядуванні.  Студентське  самоврядування  забезпечує
захист  прав  та  інтересів  осіб,  які  навчаються  у  закладі,  та  їхню  участь  в
управлінні закладом вищої освіти.  
           Студентське самоврядування здійснюється особами безпосередньо та
через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного
голосування.

    Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати
питання навчання і  побуту,  захисту прав та інтересів студентів,  а  також брати
участь  в  управлінні  закладом  вищої  освіти.  Рішення  органів  студентського
самоврядування  мають  дорадчий  характер.  У  своїй  діяльності  органи
студентського  самоврядування  керуються  чинним  законодавством,  рішеннями
Міністерства освіти і науки України та положеннями про заклад вищої освіти, про
студентську  раду  коледжу  чи  університету,  про  студентську  раду  гуртожитку
закладу  вищої  освіти.  Згідно  з  чинними  нормативними  документами  органи
студентського самоврядування закладу вищої освіти мають свої права і обов’язки,
виконують певні функції. Зокрема: 

> приймають акти, що регламентують їхню організацію і діяльність;
 >проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та
інші заходи; 
>розпоряджаються  коштами  та  іншим  майном,  що  знаходиться  на  їхньому
балансі та банківських рахунках;
>за погодженням зі студентською радою  у закладах вищої освіти приймаються
рішення про:
•відрахування здобувачів освіти та їх поновлення на навчання;
•переведення осіб, які навчаються за державним замовленням, на навчання за
контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
•переведення осіб, які навчаються за контрактом за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
•  призначення  заступника  директора  з  виховної  роботи,  який  відповідає  за
роботу зі студентами; 



•  поселення  осіб,  які  навчаються  у  закладі  вищої  освіти,  в  гуртожиток  і
виселення з нього;
•затвердження рішень з питань гуртожитків, у яких проживають студенти. 

        Студентське самоврядування в закладі вищої освіти здійснюється на рівні
групи,  відділення,  гуртожитку,  коледжу  чи  університету. Вищим  органом
студентського самоврядування є конференція студентів, на якій:

> ухвалюють Положення про студентське самоврядування; 

> обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх
звіти; 

> визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів
студентського самоврядування. 

        Адміністрація закладу вищої освіти всебічно сприяє створенню належних
умов для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення,
меблі,  оргтехніку,  забезпечує  телефонним  зв'язком,  постійним  доступом  до
мережі  Інтернет,  відводить  місце  для  встановлення  інформаційних  стендів,
тощо).

        Виконавчим органом студентського самоврядування закладу є студентська
рада  (уряд,  парламент,  конгрес),  що  обирається  конференцією  студентів
терміном  на  2  роки.  Здобувачі  вищої  освіти,  мають  право  на  моральне  та
матеріальне  заохочення  за  успіхи  у  навчанні  та  активну  участь  у  науково-
дослідницькій роботі, участь у діяльності органів громадського самоврядування
закладу, відділення, групи, гуртожитку, органів студентського самоврядування.
Фінансовою  основою  студентського  самоврядування  є  кошти,  визначені
педагогічною радою із спеціального фонду закладу вищої освіти. Члени органів
студентського  самоврядування  беруть  участь  у  вирішенні  питань
удосконалення  освітнього  процесу  та  науково-дослідної  роботи,  у  заходах
забезпечення  якості  освіти.  Наприклад,  студентська  рада  може  проводити
анкетування студентів щодо якості викладання дисциплін, рівня роботи різних
служб коледжу, побутових умов, брати участь у вирішенні побутових питань,
вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази закладу вищої освіти. На
сьогодні органи студентського самоврядування на законодавчому рівні мають
широкий спектр прав та можливостей, серед яких участь в адміністративній та
педагогічній  раді  коледжу,  організація  та  проведення  наукових,  культурно-
масових,  спортивних,  оздоровчих  та  інших  заходів,  сприяння
працевлаштування студентів тощо.

       Кожний заклад вищої освіти відповідно до чинних у державі нормативних
документів  розробляє  Положення  про  студентське  самоврядування,  яким
керуються  у  своїй  роботі  органи  студентського  самоврядування.  Назви  і
структура  органів  можуть  бути  різними,  але  права,  обов’язки,  виконувані
функції мають відповідати чинним нормативним документам.



Наприклад: 

         Студентське самоврядування є правом студентів коледжу самостійно
вирішувати питання у межах Статуту Технолого–економічного коледж БНАУ.
Воно  здійснюється  через  діяльність  Голови  студентського  парламенту  та
парламенту коледжу.

Основними органами студентського самоврядування є:

 голова студентського парламенту коледжу;



 парламент;
 спостережна рада;
 ради відділень та гуртожитків;
 ради груп;
 виборча комісія.

Самоврядування в коледжі діє на таких рівнях:

 група;
 відділення;
 гуртожиток;
 коледж.

РАДА ВІДДІЛЕННЯ

Рада  відділення є органом студентського самоврядування на відділенні.

Членом ради відділення є кожний голова студентської ради академічної групи
відділення.

Рада відділення збирається на засідання не менше одного разу на тиждень  для
визначення напрямів діяльності щодо реалізації рішень голови студентського
парламенту.

В другий тиждень вересня рада відділення обирає голову ради відділення.

Голова ради відділення очолює роботу комітетів на відділенні.

Студентська  рада  відділенням  є  структурним  підрозділом  студентського
парламенту  коледжу.  У  своїй  роботі  вона  керується   Положенням  про
студентське самоврядування в Технолого - економічному коледжі, вказівками
вищих органів студентського самоврядування, наказами голови студентського
Парламенту та постановами Спостережної Ради студентського Парламенту.

Студентська рада відділення виражає інтереси всіх студентів відділення.

Студентська  рада   відділення складається  з  голови,  заступника,  секретаря  та
голів комітетів.

Голова ради відділення  обирається радою відділення відкритим голосуванням 
більшістю голосів із числа кандидатур студентів відділення.

На  виборах  студентської  ради  відділення  кожний  голова  ради  академічної
групи відділення має тільки один голос.

Достроково повноваження голови студентської ради припиняються у разі:

 подання особистої заяви;



 відрахування із числа студентів коледжу;
 невиконання своїх обов’язків, якщо за це проголосувало більше половини

членів ради відділення.

Завдання та форми діяльності студентської ради  відділення:

 співпрацювати  з  завідувачем  щодо  питання  навчально-виховного 
процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів
відділення;

 вносити  пропозиції  завідувачу  відділення  щодо  матеріального  та
морального заохочення студентів, які досягли успіхів у науковій роботі,
навчанні та роботі органів  студентського самоврядування;

 сприяти підвищенню ефективності  навчально - виховного процесу ;
 брати участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів;
 вносити  пропозиції  завідувачу  відділення  щодо  покращення  умов

навчання і побуту студентів;
 контролювати  дотримання студентами відділення  правил  внутрішнього

розпорядку;
 проводити виховну роботу серед студентів.

Голова ради  відділення  організовує чергові і позачергові засідання ради.

Чергові засідання проводить голова студентської ради  один раз на тиждень.

Позачергові засідання студентської ради відділення проводяться на вимогу не
менше 1/3 членів ради.

У  разі  його  відсутності  голови  студентської  ради  відділення,  засідання
проводить заступник голови.

Секретар  ради  пише  протоколи  засідання,  які  зберігаються  протягом  трьох
років.

Засідання  студентської  ради  відділення  приймається  звичайною  більшістю
голосів при наявності не менше половини її членів.

Голова студентської ради  відділення організовує самоврядування студентів на
рівні академічних груп та всього курсу.

Розпорядження голови ради відділення  в межах його повноважень обов’язкові
для виконання студентами відділення.

Комітети є робочими органами студентського самоврядування на відділенні.

Створення додаткових  комітетів, їх структури, є прерогативою ради відділення

РАДА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ



Голова  ради  академічної  групи  обирається  зборами  студентів  груп  на  весь
термін навчання.

Голова ради групи представляє інтереси студентів, співпрацює з  головою ради
відділення з усіма структурними підрозділами самоврядування коледжу.

Голова ради групи:

 організовує виконання студентами групи навчального плану та графіку
навчального процесу;

 повідомляє студентів групи про зміни в розкладі занять;
 несе  відповідальність  за  відвідування  студентами  лекцій,  практичних

занять та семінарів;
 організовує отримання та розподіл серед студентів групи підручників та

навчальних посібників.
 контролює  виконання  правил  внутрішнього  розпорядку,  наказів  та

розпорядження директора коледжу.

Розпорядження  голови  ради  групи  обов’язкові  для  виконання  студентами
групи.

Голова ради може бути звільнений від виконання своїх обов’язків:

 за особистою заявою;
 зборами групи, якщо за це проголосувало 2/3 студентів групи.

Збори студентів академічної групи проводяться не менше одного разу на два
тижні.

Головує  на  зборах  голова  ради  групи.  Секретар  ради  веде  протоколи,  які
зберігаються протягом всього періоду навчання.

СТУДЕНТСЬКА РАДА ГУРТОЖИТКУ

Голова студентської ради гуртожитку обирається у вересні поточного року на
загальних  зборах  мешканців  гуртожитку  строком  на  навчальний  рік  і  несе
відповідальність  за  стан  навчально-виховної  роботи,  збереження  майна,
додержання правил протипожежної безпеки та користування електроприладами
в гуртожитку.

Голова студентської ради гуртожитку призначає заступника і секретаря.

У разі  відсутності  голови  ради  гуртожитку  всі  його  повноваження  виконує
заступник голови ради

Секретар ради веде протоколи засідань, які зберігаються протягом трьох років.



Голова  ради  гуртожитку  безпосередньо  підпорядковується   голові
студентського самоврядування коледжу - прем’єр – міністру.

Голова ради гуртожитку може бути звільнений від виконання своїх обов’язків:

 за особистою заявою;
 зборами  мешканців гуртожитку;
 за умови відрахуванням з числа студентів;
 за порушення ним встановлених цим Положенням норм.

Голова ради  гуртожитку зобов’язаний:

 слідкувати за виконанням мешканцями правил внутрішнього розпорядку
та вимог санітарного режиму, не допускати проведення заходів після 2200;

 контролювати  додержання  всіма  мешканцями  гуртожитку  часу
відведеного для самопідготовки;

 брати  активну  участь  в  організації  всіх  заходів,  що  проводяться  в
гуртожитку  відповідно до плану виховної роботи;

 постійно в кінці кожного місяця 25-го числа підводити підсумки змагань
між блоками та кімнатами за звання “Краща кімната, блок гуртожитку”;

 забезпечувати виконання мешканцями гуртожитку вимог і  рішень ради
студентського самоврядування, вихователів, коменданта;

 залучати студентів до участі у генеральному прибиранні в гуртожитку та
на закріпленій території;

 спрямовувати  роботу  старост  блоків,  здійснювати  контроль  за
виконанням ними своїх обов’язків;

 слідкувати  за  своєчасним  прибиранням  жилих  кімнат,  кухонь  та
службових  приміщень,  за  бережливим  відношенням  до  майна
гуртожитку;

 слідкувати  за  додержанням  мешканцями  гуртожитку  правил
протипожежної безпеки, користуванням електроприладами;

 додержувати у гуртожитку суворий режим економії електроенергії, газу,
води;

 не допускати порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку.
У  випадку  порушення  правил  терміново  повідомляти  вихователя
гуртожитку;

 організовувати та забезпечувати чергування, складати графік чергування
на наступний місяць.

Голова студентської ради в гуртожитку працює під посереднім керівництвом
голови студентського парламенту коледжу та вихователя гуртожитку і звітує
про  проведену  роботу  один  раз  на  місяць  перед  вихователем  гуртожитку,
студентським парламентом коледжу.

        Структура органів студентського самоврядування різних вищих закладів
освіти  різноманітна,  але   права,  функції  однакові.  Здобувачі  вищої  освіти,
мають право на моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та



активну участь  у науково-  дослідницькій роботі,  участь у діяльності  органів
громадського самоврядування закладу, відділення, групи, гуртожитку, органів
студентського  самоврядування.  Фінансовою  основою  студентського
самоврядування є кошти, визначені педагогічною радою із спеціального фонду
закладу  вищої  освіти.  Члени  органів  студентського  самоврядування  беруть
участь  у  вирішенні  питань  удосконалення  освітнього  процесу  та  науково-
дослідної роботи, у заходах забезпечення якості освіти. Наприклад, студентська
рада  може  проводити  анкетування  студентів  щодо  якості  викладання
дисциплін, рівня роботи різних служб коледжу, побутових умов, брати участь у
вирішенні побутових питань, вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної
бази закладу вищої освіти. На сьогодні органи студентського самоврядування
на  законодавчому  рівні  мають  широкий спектр  прав  та  можливостей,  серед
яких  участь  в  адміністративній  та  педагогічній  раді  коледжу,  організація  та
проведення  наукових,  культурно-масових,  спортивних,  оздоровчих  та  інших
заходів, сприяння працевлаштування студентів тощо.

         Наприклад,  серед завдань студентської ради Рогатинського коледжу
відповідно до Положення про студентське самоврядування є такі:

 проведення  організаційних,  наукових,  мистецьких,  творчих,  культурно-
масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;

 сприяння створенню та  діяльності  різноманітних студентських  гуртків,
товариств, клубів за інтересами;

 сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
 сприяння  моральному,  культурному,  духовному,  патріотичному  та

естетичному розвитку студентів.

Структура студентського самоврядування в
Рогатинському коледжі



           Велике значення у вихованні студентської молоді має правильно 
організоване  студентське самоврядування у гуртожитку закладу вищої освіти. 
У Рогатинському коледжі, зокрема, воно має таку структуру:

         Запорукою успішної діяльності органів студентського самоврядування є
співпраця  з  адміністрацією  коледжу.  Традиційними  є  зустрічі  директора  зі
студентськими радами гуртожитків,  студентською радою коледжу. Щомісяця
відбуваються  зустрічі  завідувачів  відділень  (за  потреби  –  заступників
директора) з активом студентських груп.

          У Костопільській філії Рівненського базового медичного коледжу» діє
«Положення про студентську раду гуртожитку».  Всі  документи розроблені  і
затверджені  з  урахуванням  пропозицій  адміністрації  коледжу,  студентського
колективу  та  викладачів.  Структура  органів  самоврядування  побудована  з
урахуванням  принципів  функціональної  спеціалізації  та  багаторівневості.
Функціональна спеціалізація в роботі забезпечується діяльністю, спрямованою
на вирішення завдань у таких напрямках:

-  навчальна робота;
-  культурно-масова;
-  спортивно-масова;



-  інформаційна.
А  багаторівневість  забезпечується  студентським  самоврядуванням  на  рівні
академічної  групи  та  знаходить  своє  продовження  на  рівні  коледжу:
студентська рада коледжу, профспілковий комітет коледжу, студентська рада
гуртожитку. 
            До складу органів студентського самоврядування входять: 

- -студентська рада коледжу;
- -студентська рада гуртожитку;
- -старостат відділення;
- -студентські ради груп.

Активну  участь  в  організації  роботи  з  молоддю  та  тісно  співпрацює  зі
студентською радою студентський профспілковий комітет.
          Вищим  органом  студентського  самоврядування  є  студентські
конференції, які проводяться два рази на рік. У вересні розглядаються завдання
на  новий  навчальний  рік,  затверджуються  виконавчі  органи,  у  травні  -  звіт
виконавчого органу студентського самоврядування. 
          Напередодні  проведення  звітно-виборної  конференції  проводяться
дискусії,  ділові  ігри  з  метою  допомоги  студентам  у  визначенні  структури
студентського самоврядування, основних напрямів діяльності та змісту роботи,
прав  і  обов'язків  членів  виконавчих  органів,  визначення  претендентів  для
виконання обов’язків і доручень.
         Засідання ради студентського самоврядування проходять один раз на
тиждень  спільно  із  засіданням  студентського  профспілкового  комітету.
Щомісяця проводяться засідання, на яких обов'язковим є затвердження плану
роботи  на  наступний  місяць,  підсумки  роботи  за  минулий  місяць  й  інші
питання:  розгляд  успішності  за  підсумками атестацій,  відвідування  занять   і
випадків порушення дисципліни, підготовка до загальних заходів.
         До ради самоврядування групи входять: староста, профорг, академорг,
культорг,  фізорг.  Кожний  член  активу  відповідає  за  певну  роботу,  що
проводиться  в  групі,  на  відділенні  і  закладі  освіти в  цілому.  Велику  роль в
організації самоврядування в групі виконує куратор,  який постійно цікавиться
завданнями, які розв'язують органи самоврядування, разом зі студентами веде
пошуки шляхів вирішення цих завдань, допомагає студентам у визначенні мети,
діяльності, складанні плану, проведенні аналізу роботи.
         Згідно з «Договором про співуправління між адміністрацією та органами
студентського  самоврядування  Костопільської  філії  Рівненського  базового
медичного  коледжу»  всі  ланки  студентського  самоврядування  працюють  у
співдружності з адміністрацією закладу, викладачами та керівниками груп, які
надають їм допомогу в організації роботи. Голова студентської ради коледжу є
членом  педагогічної  ради.  Питання  роботи  студентської  ради  систематично
виносяться  на  обговорення  педагогічної  ради.  Представники  студентського
самоврядування є членами ради профілактики правопорушень коледжу та ради
зв’язку  з  випускниками.  Найбільш  тісно  студентська  рада  співпрацює  з
адміністрацією  коледжу.  На  спільних  засіданнях  розглядається  весь  спектр
проблем організації  життєдіяльності  коледжу за напрямками,  від організації
навчального процесу та трудової діяльності до питань побуту, охорони здоров’я



студентів,  проживання  в  гуртожитку,  дозвілля,  соціального  захисту,
дотримання «Правил внутрішнього розпорядку».
           Найбільш активною частиною студентського  самоврядування   є
старостат, який працює у тісній співпраці з завідувачем відділення. Ця ланка
органів  самоврядування  є  найбільш мобільною та  оперативною у  вирішенні
різноманітних поточних питань життєдіяльності груп, відділень.
          Порядок денний кожного засідання старостату складають виходячи з
поточних питань. Засідання старостату проходять щотижня  під головуванням
завідувачів відділень або ж голови ради старостату. На щотижневих засіданнях
старостату  збирається  й  аналізується  оперативна  інформація  про  стан
відвідування  занять  у  кожній  групі  (кількість  пропусків  занять,  їх  причини,
виявлення злісних порушників навчальної дисципліни). Проте зміст діяльності
органів  самоврядування  на  відділенні  не  обмежується  лише  фіксацією
порушень  студентами,  а  застосовуються  й  заходи  морального  впливу.  На
спеціальних засіданнях заслуховують студентів, схильних до пропусків занять,
порушень  дисципліни,  і  тих,  які  мають  незадовільний  стан  успішності;
з'ясовуються  причини,  пояснюються  можливі  дисциплінарні  стягнення,
інформують  батьків.  Якщо вжиті  заходи  не  досягли  бажаної  виховної  мети,
приймається рішення про передачу справ на розгляд центру «Знання», що діє в
студентській  раді,  консультантом  якого  є  заступник  директора  з  навчальної
роботи.  
          До компетенцій старостату входить організація огляду-конкурсу «Краща
навчальна група коледжу», який проводиться з метою підвищення соціальної
активності студентів,  відповідальності перед колективом за свої дії та вчинки.
На засіданні також обговорюється питання про заохочення кращих студентів
коледжу: нагородження грамотами, преміями, занесення кращих випускників
до  Почесної  книги  коледжу.  Центр  «Знання»  студентської  ради   інформує
студентські групи про умови конкурсу, критерії оцінювання та контролює їх
дотримання.  Результати  огляду-конкурсу  «Краща  навчальна  група  коледжу»
підводяться  по семестрах  і в кінці навчального року. 
          Важливою складовою студентського  самоврядування  є  діяльність
студентської  ради  гуртожитку,  яка  забезпечує  виконання  таких  завдань,  як
розвиток  ініціативи  і  самостійності  студентів  у  забезпеченні  загального
порядку,  організації  побуту і  дозвілля мешканців  гуртожитку.  З  цією метою
налагоджено систему взаємодії студентської ради гуртожитку з вихователями,
комендантом  гуртожитку,  заступником  директора  з  виховної  роботи.  Рада
гуртожитку  запрошує  на  спільні  засідання  представників  адміністрації,  де
розглядаються  питання  поліпшення  житлово-побутових  умов,  а  також
приймаються  рішення  щодо  притягнення  до  відповідальності  порушників
Правил внутрішнього розпорядку та подаються пропозиції  адміністрації про
виселення  порушників,  затверджуються  результати  конкурсів  –оглядів  на
визначення  кращого  поверху,  кімнати.  Члени  студентського  самоврядування
гуртожитку  організовують  роботу  по  забезпеченню  умов  проживання:
контролюють чергування, самопідготовку студентів до занять, проводять рейди
перевірки, випускають інформаційні бюлетені, стіннівки. Дозвілля студентів –
мешканців гуртожитку забезпечує діяльність клубу «Чарівниця». 



            Під контролем студентської  ради коледжу, яка координує роботу
студентських рад навчальних груп, забезпечує загальнообов'язкове чергування
груп по  коледжу,  метою якого  є  залучення  студентів  до  суспільно-корисної
праці,  виховання  дбайливого  ставлення  до  матеріальної  бази  коледжу,  і
підтримання чистоти і порядку в приміщеннях навчального закладу. Для цього
розроблено «Положення про чергову групу коледжу», складаються графіки, в
яких визначаються порядок  проведення чергування,  визначено його об'єкти,
санкції в разі незадовільного виконання обов'язків черговими.
            З  метою  поглиблення  навчальної  діяльності  студентів,  органи
самоврядування  співпрацюють  з  цикловими  комісіями  коледжу
(відповідальний центр «Знання»). Традиційними є проведення тижнів циклових
комісій, у рамках яких викладачі, голови циклових комісій залучають студентів
з  активу  студентської  ради  коледжу  та  груп  до  вирішення  організаційних
питань  і  залучення  студентів  до  їх  проведення.  Різноманітні  за  формами
проведення  позааудиторні  заходи,  які  заплановані  викладачами  циклових
комісій  з  урахуванням  інтересів  студентів,  сприяють  розвитку  їхніх  умінь  і
навичок.  Зацікавленість  дослідницькою  роботою  формується  завдяки
інноваційним  методам  її  організації.  Зокрема,  це  стосується  студентів,
відповідальних  за  науково-дослідницьку  роботу,  результати  якої  щорічно
висвітлюються на підсумковій науково-теоретичній конференції коледжу та на
різноманітних регіональних наукових конференціях. 
           Інформаційна робота (студентська служба новин) - наступний напрям
діяльності самоврядування. На рівні групи це означає організацію регулярних
оглядів  новин  коледжу,  до  яких  залучаються  студенти  під  керівництвом
відповідального члена студентської ради (центр «Студентська служба новин»).
Згідно із затвердженим графіком, студентські ради груп випускають стінгазети
на відповідну тематику, а також подають матеріали у прес-центр коледжу для
студентської газети «Пульс». Редколегія газети складається з голів прес-центрів
груп,  викладачів,  які  допомагають  у  підготовці  матеріалів  до  випуску.
Найкращі  матеріали  друкуються  в  районній  газеті  «Віче  Костопільщини».
Аналітичну  діяльність  проводить  центр  соціологічних  досліджень
«Студентський соціометр», що забезпечує інформацією про потреби студентів
та їх відношення до актуальних проблем молодіжного середовища. Найбільш
популярними у діяльності  студентського самоврядування є культурно-масова
робота  (Центр  «Дозвілля»)  і  спортивна  робота  (Центр  «Удосконалення»).
Великою  популярністю  у  студентів  користуються  гуртки  художньої
самодіяльності, спортивні секції.

         Студентська рада ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»,
Студентська рада гуртожитку коледжу теж мають свою структуру, традиції і
систему роботи,   проте й досвід роботи органів студентського самоврядування
багатьох закладів вищої  освіти України заслуговує на увагу.  Його вивчення,
переосмислення,  і  впровадження  допоможе  студентському  активу  і
педагогічному  колективу   вдосконалити  роботу   органів  студентського
самоврядування   та  громадських  організацій   коледжу.  Для  майбутнього
кваліфікованого  фахівця  практика  роботи  в  органах  студентського
самоврядування  є  безцінним  досвідом  у  формуванні  навичок  управління,



організації, комунікації, роботи в команді. А ініціатива органів студентського
самоврядування  потребує підтримки з боку членів педагогічного колективу.

                                                                                     Заболотна А.Г., методист


