Студентське самоврядування Коледжу КНУТД
Складовою частиною виховної роботи у нашому коледжі є самоврядування - як
одна з важливих форм залучення студентів до громадської діяльності, розвитку їх
індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов для самореалізації
особистості.
Студентське самоврядування – це спосіб, принцип організації студентського
колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на студентів, залучаючи їх
до усвідомленої, систематичної участі в справах академічної групи та коледжу. Це
дієвий інструмент, який поліпшує соціально-психологічний клімат у студентському
середовищі. Самоврядування сприяє вихованню в студентів почуття причетності та
відповідальності за те, що відбувається навколо них, показує реальний шлях змін на
краще, допомагає виявляти і виховувати лідерів, дає їм перші навички управлінської
діяльності. Таким чином, система виховної роботи у формі студентського
самоврядування сприяє досягненню мети – вихованню й розвитку студентів через
особистісно-орієнтований підхід.

Система самоврядування здійснюється через старостат, профспілковий
комітет та Раду самоврядування коледжу. Раніше, коли в коледжі була менша
кількість академічних груп, всі ланки виступали єдиним цілим. На сучасному
етапі виникає потреба у розділенні ради самоврядування та профспілкового
комітету, хоча їх діяльність спрямована на забезпечення виконання студентами
своїх обов’язків та захисту їх прав, формування організаційних навичок, вміння
співвідносити власні інтереси з бажаннями інших студентів, виховує прагнення
працювати в колективі та сприяє гармонійному розвитку особистості. Розгорнута
система студентського самоврядування дає можливість розвивати у студентів такі
якості, як впевненість, відповідальність, толерантність, ініціативність, здатність
висловлювати власні думки та вміння приймати рішення.
Але і раніше, і тепер залишається для всіх студентів гасло: “Через інтереси
студентів, силами самих студентів”.
Самоврядування дає можливість студентам коледжу систематично сприймати й
аналізувати результати власних і чужих вчинків, що допомагає усвідомлювати та
дотримуватись морально-етичних норм поведінки. Так, на засіданнях студентської
ради розглядаються питання негативної поведінки студентів коледжу,
заслуховуються невстигаючі студенти та порушники правил внутрішнього
розпорядку.

Важливою ознакою розвитку студентського самоврядування в коледжі є те, що
студенти мають право висловлювати свою думку і бути “почутими”, брати участь у
прийнятті рішень, що стосуються їх життя.
Розвиток студентського самоврядування, стимулювання громадської активності
студентів – важливе завдання нашого навчального закладу.

Основні завдання органів студентського самоврядування коледжу:
забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
сприяння навчальній та творчій діяльності студентів;
сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку
студентів;
створення різноманітних студентських товариств, об’єднань, клубів за
інтересами;
залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;
координація діяльності старостату, класних керівників академічних
груп;
контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів,
оперативне реагування на їх порушення;
проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВН, посвяти в студенти,
випускних вечорів;
сприяння формуванню та зміцненню у студентів національної
свідомості і патріотизму;
пропагування здорового способу життя.

