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Первинна профспілкова організація студентів Коломийського 
індустріально-педагогічного фахового коледжу 

 
         Студентські роки більшість вважає чи не найкращими роками в своєму 

житті. Саме за студентства кожний стає по-справжньому дорослою людиною, сам 
приймає рішення, вирішує власні проблеми. Чекати на те, що проблеми хтось 
вирішить замість нас – доволі наївна думка. Саме тому необхідно об’єднуватися, а 
це і є студентське самоврядування, коли студенти спільно вирішують все. 

     Первинна профспілкова організація студентів Коломийського індустріально-
педагогічного фахового коледжу діє на підставі Положення «Про студентське 
самоврядування фахового коледжу» та діючого законодавства України. Найвищим 
органом студентського самоврядування є студентська звітно-виборча конференція, 
яка проводиться раз на п’ять років. На цій конференції заслуховується звіт голови 
профспілкового комітету та формується новий склад профспілки студентів фахового 
коледжу. 

 
Головою первинної профспілкової організації студентів Коломийського 

індустріально-педагогічного фахового коледжу є: 
 

- Чемерис Романа Володимирівна, інспектор кадрів з обліку студентів. 
 
        Голова представляє інтереси студентів в усіх органах фахового коледжу: 

- організовує роботу СС та несе відповідальність за ефективність її 
діяльності; 

- координує роботу голів студентського самоврядування; 
- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів 

СС; 
- неменше одного разу на рік звітує перед конференцією студентів; 
- виконує доручення від адміністрації пов’язаних з організацією 

студентських заходів, акції і програм; 
- виконує інші функції, що  передбачені Положенням про студентське 

самоврядування фахового технікуму. 
 
Заступником Голови первинної профспілкової організації студентів 

Коломийського індустріально-педагогічного фахового коледжу є: 
 

-   Петрів Дмитро Мирославович, студент групи М-23. 
 

         Має право тимчасово виконувати обов’язки Голови ППО студентів 
фахового коледжу за його відсутності. 

 
 
        Наш профспілковий комітет є активним діючим органом, який приймає 

участь у вирішенні всіх питань, віднесених до її повноважень. 
         Від початку свого існування організація сформувалася у чітку структуру з 

чотирьох комісій: житлово-побутова та санітарно-гігієнічної, культура та  спортивна 
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робота, соціальниий захист, навчальна робота та громадський порядок, до яких 
входять:  

 
До складу житлово-побутової та санітарно-гігієнічної комісії: 
 

- Гаврищук Василь – студент гр. М-23 
- Петрів Дмитро - студент гр. М-23 
 

         Комісія контролює і організовує побутову роботу в коледжі і гуртожитку, 
контролює поселення спільно з вихователями, комендантом. Проводить рейдові 
перевірки у гуртожитку. Організовує прибирання на закріплених територіях. 

         Органом студентського самоврядування в гуртожитку є Рада  гуртожитку, 
що складається з старост на поверсі. 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. 

            
          До складу комісії культури та  спортивної роботи: 

- Кузан Христина - студентка гр. М-22 
- Савчук Людмила - студентка гр. М-22 
- Клим’юк Богдана - студентка гр. М-22 

          Комісія займається організацією дозвілля студентів за допомогою 
культмасової та спортивної роботи. Одним із найважливіших завдань культмасового 
відділу є організація змістовного дозвілля, освітніх та культурологічних молодіжних 
заходів,  фізичного розвитку молоді, реалізація її творчого потенціалу. 

  
          До складу комісії соціального  захисту: 

-  Феняк Василь – студент гр. РО - 21 
-  Боледзюк Ігор - студент гр. РА - 21 

 
           Комісія веде облік малозабезпечених студентів та учнів, студентів та учнів 

пільгових категорій, тісно співпрацює з соціальним педагогом. 
           Здійснює систематичний контроль за умовами проживання дітей – сиріт. 

Спілкується з цими студентами, дбає про покращення їх матеріального становища. 
  
          До складу комісії з навчальної роботи та громадського порядку: 

- Костинюк Марія – студентка гр. 4 - Т 
- Кобилецький Арсен – студент гр. М- 22 
- Юрковський Владислав – М-11 
 

           Цій комісії підпорядковуються старости всіх навчальних груп. Комісія 
контролює і веде облік відвідування студентами занять. Слідкують за дотриманням 
порядку та дисципліни під час навчального процесу. 



3 
 

           Основним завданням комісії є організація семінарів, конференцій, 
збирання, обробка і оперативне поширення інформації серед студентів.                    

       Члени профспілкового комітету організовують роботу за виявленням 
талановитої молоді серед студентів нового набору шляхом проведення конкурсу 
«Твої таланти, першокурсник!». З нагоди Дня студента з допомогою профспілкового 
комітету для стимулювання і самореалізації особистості та відзначення обдарованих 
студентів нагороджують грамотами та подяками. 

       У Коломийському індустріально-педагогічному фаховому коледжі  
студентське самоврядування є одним із найважливіших напрямків виховної роботи. 
Основною його метою було і є – виховувати у молоді активну життєву позицію, 
готувати до участі у демократичному управлінні суспільством, сприяти виробленню 
у студентів організаторських навичок, вмінню співпрацювати на принципах 
рівності, гласності, відкритості та формувати такі якості, як: відповідальність, 
самостійність, готовність залежно від конкретних умов знаходити правильні 
рішення, долати труднощі, уміння вносити у будь-яку справу свої зусилля, думки, 
пропозиції. 

         Студентське самоврядування як демократичний спосіб організації життя 
студентського колективу сприяє гармонійному розвитку особистості студента і стає 
тим підґрунтям, на якому майбутні спеціалісти набувають навичок, 
організаторських та управлінських здібностей. Вони вчаться створювати команду, 
працювати в ній, ставити цілі та завдання, чітко планувати і розподіляти роботу. 
Оволодіваючи знаннями суспільної роботи, відбувається зростання соціальної 
активності студентів і закріплюються їхні професійні якості. 

 

 

 

 

 

 

 


