
Діяльність студентської ради коледжу 

Студентська рада коледжу – це форма студенського самоврядування, 

яка передбачає активну участь студентів у підготовці і реалізації рішень, що 

стосуються життєдіяльності навчального закладу, заохочення студентів до 

різних видів соціально значимої діяльності, прояв ініціативи студентства. 

 Студентська рада коледжу користується всебічною підтримкою і 

допомогою адміністрації коледжу у вирішенні питань забезпечення 

приміщеннями, обладнанням, документацією, канцтоварами. 

  На сьогоднішній день студентська рада коледжу складається із голови 

– Світлани Панкратової, студентки групи М-41; заступника голови – 

Ульяницької Олени, студентки групи А-27; секретаря – Жукової Дар’ї, 

студентки групи М-41 і представників від кожної групи.  

 

Представники студентської ради коледжу 

 

№ з/п Група Члени студентської ради 

1 Ф-11 Дробот Олександра,  

Авдієнко Віталій 

2 Ф-12 Чернов Микола,  

Ситников Андрій,  

Гета Богдан 

3 М-11 Валуйська Інна 

4 М-12 Корнєва Валерія 

5 М-16 Козир Валерія 

6 Ф-21 Друзенко Наталія 

7 Ф-22 Бикова Анастасія  

8 М-21 Алдокімова Анастасія 

9 М-22 Авітісян Альбіна 

10 А-27 Ульяницька Олена (заступник голови) 

11 Ф-31 Крикуненко Ксенія 

12 Ф-32 Коновалов Ігор,  

Кам’янська Олена 

13 М-31 Зайцева Єлизавета,  

Біловодська Катерина  

14 М-32 Волкова Вікторія 

15 А-37 Новіков Андрій 

16 Ф-41 Загребельна Дар’я 

17 Ф-42 Деркач Дмитро 

18 М-41 Панкратова Світлана (голова), 

Денисенко Наталія, 

Жукова Дар’я (секретар) 

19 М-42 Ляшенко Аліна 



Представником студентської ради може стати будь-який студент, якого 

обере група шляхом голосування і який підтримує мету й завдання 

студентської ради. 

Метою студентської ради є :  

 створення умов для самореалізації особистості студентів, підвищення 

їх соціальної активності; 

 формування у студентів організаторських навичок, лідерських 

якостей; 

 підвищення відповідальності за результат своєї праці; 

 вдосконалення навчального процесу, підвищення якості навчання, 

забезпечення виховання духовності та культури студентів. 

 Основними завданнями студентської ради є: 

 всебічне сприяння створенню та розвитку студентського 

самоврядування у коледжі;  

 сприяння створенню умов для вільного розвитку особистості студента 

шляхом залучення його до різноманітних видів творчої діяльності, зокрема 

науково-дослідної, професійної, культурної, громадської, спортивної; 

 участь у підготовці пропозицій щодо розроблення проектів 

нормативно-правових актів та програм з найважливіших питань суспільного 

життя, правового і соціального захисту студентів; 

 формування правового і громадянського суспільства, національно-

громадянської позиції студента, виховання політичної, економічної, правової 

культури, формування фахівця нової генерації, інтелектуала, господаря у 

своїй державі; 

 всебічний гармонійний розвиток студентів, їх духовне та фізичне 

вдосконалення, виховання в них патріотизму, поваги до України, а також 

почуттів національної свідомості та гідності; 

 участь у підготовці і здійсненні заходів, спрямованих на залучення 

студентів до соціально-економічного, культурного життя суспільства, 

підвищення соціального зростання і наукової активності студентів. 

 

 

 

 

 

 

 

 


