
В усі часи студенти вважалися не тільки інтелектуальною елітою, а 

соціальною силою, з якою необхідно рахуватися. Кожен навчальний заклад 

має орган самоврядування, який стежить за виконаннями прав студентів, а 

також намагається зробити їхнє життя різноманітним та цікавим. Його назви 

можуть бути різними – студентський парламент, студентська рада, 

студентська організація, але суть не змінюється – даний орган покликаний 

представляти інтереси студентів, та сприяти формуванню у них активної 

позиції. Урізноманітнити життя навчального закладу, і згуртувати всіх в одне 

ціле – що може бути кращим та цікавішим? 

Життя того, хто вчиться у технікумі , не можна назвати легким. Щоб 

багато досягти, потрібно багато знати, тому всі сили майбутні фахівці кидають 

на навчання.  В такому шаленому ритмі складно приділити увагу громадській 

діяльності, проте є хлопці та дівчата, які знайшли в собі сміливість ступити на 

цей нелегкий (і не завжди вдячний) шлях. 

Чинна Студентська рада – це креативні та ініціативні люди, яким не 

байдуже, що відбувається в їхньому рідному технікумі, і які прагнуть 

розбавити навчальний процес за допомогою різних акцій та заходів. Члени 

ради були обрані надавно, і відразу зайнялися організаційними питаннями. 

Життєве кредо цих молодих людей: «Прагнемо до саморозвитку!», що 

проявляється, як і в їхньому навчанні, так і в громадській діяльності. 

Пропонуємо вашій увазі список тих, хто перебуває в студентській раді 

КІПТ, і які функції вони виконують. 

Шановні студенти! Пам’ятайте, що соціальна активність особистості 

забезпечує не тільки всебічний розвиток, а й надає можливість сформувати ті 

навички, які знадобляться в майбутній роботі  – ініціативність, рішучість, 

комунікабельність, вміння вести діалог, креативність. І те, що вчора здавалося 

вам непотрібним або безглуздим, стане безцінним досвідом для вашої 

майбутньої кар’єри. Адже ви зможете не тільки розвинути свої здібності  але і 

перестати боятися вступати в контакт з людьми, та правильно організовувати 

свій час. 

Відкладіть ваші повсякденні справи, та простежте за студентськими 

заходами. Ставайте їхнім пасивним учасником, і самі не помітите, як 

незабаром станете активним організатором.  

Розкрийте себе із невідомого боку – спілкуйтеся, придумуйте, 

відвідуйте та пропонуйте! Ви завжди потрібні КІПТ! 
Представники студентської ради -  направляють свою роботу та 

вільний час для того щоб захищати права та інтереси студентів, звертатися з 

пропозиціями, заявами та клопотаннями від імені студентів до адміністрації 

технікуму, допомагати вирішувати будь-які проблеми та складнощі, 

підтримувати, заохочувати та запалювати серця тих, хто прагне до творчого 

самовираження, удосконалення себе і створення яскравого світу навколо! 



 

Студенти які навчаються у нашому закладі творять молодіжну 

спільноту, яка має право на демократичне і повноцінне представлення своїх 

інтересів. 

Студентська рада – це право молодих людей брати участь у вирішенні 

важливих питань життєдіяльності навчального закладу. Представники 

студентського колективу тісно співпрацюють з адміністрацією технікуму, зі 

студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями 

міста. 

 

Голова студентської ради – представляє інтереси студентів в усіх 

органах технікуму при здійсненні своїх повноважень: 

- Організовує роботу СП та несе відповідальність за ефективність його 

діяльності. 

- Координує роботу голів студентського самоврядування. 

- Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та 

органів студентського самоврядування. 

- Неменше одного разу на рік звітує перед конференцією студентів. 

- Виконує доручення адміністрації пов’язаних з організацією 

студентських заходів, акцій і програм. 

- Виконує інші функції, що передбаченні Положенням про студентське 

самоврядування в технікумі. 

 

Бойчук Анна – 3-Т 

 

Відділ навчально-виховної та дослідницької роботи - контролює і 

веде облік відвідування студентами занять, визначає рейтинг студентів груп за 

підсумками громадської роботи в технікумі. Цій комісії підпорядковується 

навчально-виробничий сектор, який був створений у кожній навчальній групі. 

На чолі якого стоїть староста групи та його заступник. 

Саме наш відділ покращує навчальний процес, сприяє формуванню і розвитку 

інтелектуальних якостей студентів а також реалізації навчально-наукових 

програм. 

Лазаренко Оксана – М-22 

Шавага Михайло – РО 31 

 

Відділ інформації та зв’язків з громад кістю - він є координаційним 

структурним підрозділом, завдання якого є розробка та впровадження 

стратегії міжнародної діяльності технікуму. 



Основними завданнями відділу зовнішніх зв’язків є: 

- Координація та здійснення обміну інформацією, встановлення зв’язків з 

іноземними освітніми і науковими інституціями, видатними 

державними і громадськими діячами, відомими вченими, професорами і 

лекторами. 

- Організація міжнародних зустрічей, семінарів, конференцій, 

спортивних змагань, підготовка та реалізація спільно з підрозділами 

технікуму міжнародних договорів про співробітництво. 

- Збирання , обробка і оперативне поширення інформації серед студентів 

технікуму. 

Гасюк Оксана – 4-Т 

Плито рак Марія – РО-21 

 

Відділ дозвільно-розвивальної роботи – це відділ в якому реалізуються 

молодіжна політика в технікумі. Основними напрямками роботи є: 

- Створення умов та гарантій для життєвого самовизначення, 

інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її 

творчого потенціалу. 

- Забезпечення реалізації молодіжної політики та потреб молоді, 

інформаційна, організаційна та методична підтримка. 

- Організації змістовного дозвілля, освітніх та культурологічних 

молодіжних заходів. 

- Формування у молоді особистісних рис характеру, національної гідності 

та патріотизму. 

Дутчак Оксана – РП-11 

Малишева Анастасія – М-22 

 

Відділ соціального захисту - веде облік малозабезпечених студентів, 

студентів пільгових категорій, тісно співпрацює з соціальним педагогом. 

Комісія соціального захисту здійснює систематичний контроль за умовами 

проживання дітей – сиріт. Спілкується з цими студентами дбає про 

покращення їх матеріального становища. 

Гоян Ангеліна – РП-31 

Габорак Яна – 3-Т 

 

Культурно-масовий відділ - займається організацією дозвілля 

студентів за допомогою культурно масового сектору. Одним із 

найважливіших завдань культурно-масового відділу є організація 

студентського дозвілля. Пари, контрольні роботи,  нудні лекції, екзамени. 



Сумно правда? Хочеться феєричних вечірок, нових знайомств, веселого 

студентського життя – тоді наш відділ чекає саме на тебе  

Гасюк Оксана – 4-Т 

Яцишин Юлія – М-22 

 

Побутовий відділ - контролює і організовує побутову роботу в 

технікумі і гуртожитку, поселяє та контролює переселення, спільно з 

вихователями, комендантом. Проводить рейдові перевірки у гуртожитку. Веде 

облік студентів які проживають в гуртожитку, організовує прибирання на 

закріплених територіях. 

Органом студентського самоврядування в гуртожитку є Рада гуртожитку, що 

складається з старост груп. Кожного тижня на зборах розглядаються питання 

санітарного стану житлових кімнат і приміщень загального користування, 

дотримання порядку в гуртожитку, усунення несправностей на поверхах і 

заходів покращення умов проживання. 

З метою заохочення студентів до покращення поведінки в гуртожитку і 

стимулювання конкуренції між студентами у побутовій та громадській роботі, 

визначається рейтинг мешканців. Нагороджуються грамотами та цінними 

призами. 

Плиторак Іван – РА -31 

Приємський Микита – М-13 

 


