СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Реалізувати свої лідерські та організаторські якості, соціальну
активність студенти коледжу можуть завдяки роботі в органах студентського
самоврядування.
Студентська рада ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж» —
виконавчий орган студентського самоврядування, який забезпечує реалізацію
права студентів брати активну участь в організації навчально-виховного
процесу

та

дозвілля

студентів,

сприяє

консолідації,

саморозвитку,

професійному та особистісному зростанню студентської молоді.

Мета і завдання органів студентського самоврядування
Метою

студентського

самоврядування

є

створення

умов

для

самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських
навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці.
Основні завдання органів студентського самоврядування:
 захист прав та інтересів Студентів;
 забезпечення виконання Студентами своїх обов'язків;
 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів;
 сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів;
 сприяння

створенню

різноманітних

студентських

гуртків,

товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх
діяльності;
 співробітництво з органами студентського самоврядування інших
вищих навчальних закладів;
 сприяння зайнятості Студентів у вільний від навчання час.

Склад студентської ради ДВНЗ «МБК»
2015-2016 навчальний рік
Голова студентської ради – Саврова Ксенія (гр. ОП-41)
Заступник голови студентської ради – Булай Анастасія (гр. ОП-41)
Секретар студентської ради – Піпенко Олександра (гр. Б-22)
Голова наукової комісії – Старовойтова Ксенія (гр. ОП-41)
Голова медійної комісії – Тараш Дмитро (гр. АМ-31)
Голова культурно-масової комісії – Реєнтович Ганна (гр. С-42)
Голова соціальної комісії – Лабендик Анастасія (гр. ТОП-21)
Голова спортивної комісії – Устименко Володимир (гр. АМ-21)
Голова дисциплінарно-правової комісії – Новак Едуард (гр. АМ-21)
Голова старостату – Харькін Олексій (гр. АМ-42)
Голова студентської ради гуртожитку – Пічахчі Таїсія (гр. БФ-31)

Студрада коледжу бере активну участь у вихованні студентської
навчальної та дисциплінарної відповідальності, сприяє вирішенню питань
щодо порушень правил внутрішнього розпорядку студентами коледжу,
генерує нові ідеї масових культурно-розважальних заходів і робить значні
зусилля для їх підготовки та проведення, бере активну участь у
волонтерському, а також КВНівському русі.
Студентська рада гуртожитку сприяє дотриманню студентами правил
проживання, пропонує ідеї для покращення щоденного побуту молоді,
спостерігає

за

станом

кімнат,

допомагає

студентам

нового

набору

адаптуватися до умов самостійного життя. Щорічно студрадою в гуртожитку
коледжу

проводиться

огляд-конкурс

на

кращу

кімнату.

Переможці

нагороджуються грамотами та призами. За ініціативи органів студентського
самоврядування в гуртожитку діють спортивні секції, організовуються
культурні заходи.
Таким чином, органи студентського самоврядування коледжу не тільки
надають велику підтримку педагогічному колективу, а й виконують важливу
функцію поліпшення взаєморозуміння між представниками адміністрації,
викладачами та молоддю.

