Одним з найважливіших засобів навчально-виховного
процесу в адаптації молодого покоління до життя в сучасних
умовах є студентське самоврядування.
Цінність студентського самоврядування полягає в тому, що
воно створює для студентів широкі можливості для самореалізації,
орієнтує їх на досягнення соціально корисної мети - індивідуальної і
суспільної, залучає до реформаторських процесів навчального
закладу, забезпечує захист прав студентів, відвертає їх увагу від
асоціальних форм поведінки.
Особливої актуальності співпраця адміністрації закладу,
викладачів і студентів набула після приєднання України до
Болонського процесу, де наголошується, що студентство є
повноправним партнером в процесі управління вищою освітою.
Для виконання цих завдань в нашому закладі функціонує
ефективна система студентського самоврядування. Близько 140
студентів беруть активну участь у роботі органів самоврядування,
інші виконують тимчасові доручення.
Студентське самоврядування є органічною складовою
навчально-виховного процесу в коледжі завдяки створенню
механізму чіткої взаємодії органів самоврядування з такими
структурними одиницями, як адміністративна рада коледжу,
педагогічна рада, циклові комісії, куратори груп, вихователі
гуртожитку.
Згідно статті 38 Закону України «Про вищу освіту» в закладі
розроблено «Положення про студентську раду Костопільської філії
Рівненського базового медичного коледжу», «Положення про
студентську раду гуртожитку» (див. додаток).
Всі документи розроблені і затверджені з урахуванням
пропозицій адміністрації коледжу, студентського колективу та
викладачів.
Структура органів самоврядування побудована з урахуванням
принципів функціональної спеціалізації та багаторівневості.
Функціональна спеціалізація в роботі забезпечується діяльністю
спрямованою на вирішення завдань в таких напрямках: навчальна
робота, культурно-масова, спортивно-масова, інформаційна, а
багаторівневість забезпечується студентським самоврядуванням на
рівні академічної групи та знаходить своє продовження на рівні
коледжу: студентська рада коледжу, профспілковий комітет
коледжу, студентська рада гуртожитку.
Схема організаційно-функціональної структури та Статут
студентського самоврядування дають певне уявлення про роботу
його органів (див. додатки). До складу органів студентського
самоврядування входять:
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- студентська рада коледжу;
- студентська рада гуртожитку;
- студентські ради груп;
- студентський профспілковий комітет;
- центр «Лідер».
Вищим органом студентського самоврядування є студентські
конференції, які проводяться два рази на рік.
У вересні
розглядаються завдання на новий навчальний рік, затверджуються
виконавчі органи, у травні - звіт виконавчого органу студентського
самоврядування.
Напередодні
проведення
звітно-виборної
конференції
проводяться дискусії, ділові ігри з метою допомоги студентам у
визначенні структури студентського самоврядування, основних
напрямів діяльності та змісту роботи, прав і обов'язків членів
виконавчих органів, визначення претендентів для виконання
обов’язків і доручень.
Засідання ради студентського самоврядування проходять один
раз на тиждень спільно із засіданням студентського профспілкового
комітету.
Щомісяця проводяться засідання, на яких обов'язковим є
затвердження плану роботи на наступний місяць, підсумки роботи
за минулий місяць й інші питання: розгляд успішності за
підсумками атестацій, відвідування занять і випадків порушення
дисципліни, підготовка до загально-училищних заходів.
До ради самоврядування групи входять: староста, профорг,
академсектор, культмасовий сектор, фізорг. Кожний сектор
відповідає за певну роботу, що проводиться в групі і коледжі.
Велику роль в організації самоврядування в групі виконує
куратор. Керівник групи постійно цікавиться завданнями, які
розв'язують органи самоврядування, разом із студентами веде
пошуки шляхів вирішення цих завдань, допомагає студентам у
визначенні мети, діяльності, складання плану, проведенні аналізу
роботи.
Згідно «Договору про співуправління між адміністрацією та
органами студентського самоврядування Костопільської філії
Рівненського базового медичного коледжу»
всі ланки
студентського самоврядування працюють в співдружності із
адміністрацією закладу, викладачами та керівниками груп, які
надають їм допомогу в організації роботи.
Голова студентської ради коледжу є членом педагогічної ради.
Питання роботи студентської ради систематично виносяться на
обговорення педагогічної ради. Представники студентського
самоврядування є членами ради профілактики правопорушень
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коледжу та ради зв’язку з випускниками.
Найбільш тісно студентська рада співпрацює з адміністрацією
коледжу. На спільних засіданнях розглядається весь спектр проблем
організації життєдіяльності коледжу за напрямками від організації
навчального процесу та трудової діяльності до питань побуту,
охорони здоров’я студентів, проживання в гуртожитку, дозвілля,
соціального
захисту,
дотримання
«Правил
внутрішнього
розпорядку».
Найбільш активною частиною студради є старостат - Центр
«Лідер», які працюють у тісній співпраці з зав. відділенням. Ця ланка
органів самоврядування
є
найбільш мобільною та
оперативною у вирішенні різноманітних поточних питань
життєдіяльності груп відділень.
Порядок денний кожного засідання старостату складають
виходячи із поточних питань. Засідання старостату проходять
щовівторка під головуванням завідуючого відділенням або ж
голови ради старостату.
На щотижневих засіданнях старостату збирається
оперативна інформація про стан відвідування занять у кожній
групі (кількість пропусків занять, їх причини, виявлення
злісних порушників навчальної дисципліни). Дана інформація
подається зав.відділенням для звіту на адмінраді.
Проте зміст діяльності органів самоврядування на відділенні
не обмежується лише фіксацією порушень студентами, а
застосовуються заходи морального впливу. На спеціальних
засіданнях студради заслуховують студентів, схильних до
пропусків занять, порушень дисципліни і тих, які мають
незадовільний
стан
успішності;
з'ясовуються
причини,
пояснюються можливі дисциплінарні стягнення, інформують
батьків. Якщо ж вжиті заходи не досягли бажаної виховної мети,
приймається рішення про передачу справ на розгляд центру
«Знання», яка діє в студраді, консультантом якого є заступник
завідувача з навчальної роботи.
В компетенцію центру «Лідер» (старостату) входить
проведення огляду-конкурсу «Краща навчальна група коледжу»,
який здійснюється з метою підвищення соціальної активності
студентів відповідальності перед колективом за свої дії та вчинки.
На засіданні також обговорюється питання про заохочення кращих
студентів училища: нагородження грамотами, преміями, занесення
кращих випускників до Почесної книги коледжу. Центр «Лідер
(старостат), центр «Знання» студради інформує студентські
групи про умови конкурсу, критерії оцінювання та контролює їх
дотримання.
Результати
огляду-конкурсу
підводяться
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посеместрово і в кінці навчального року.
Важливою складовою студентського самоврядування є
діяльність
студради гуртожитку. Структура студради (див.
додаток) забезпечує виконання завдань: розвиток ініціативи і
самостійності студентів в забезпеченні загального порядку,
організації побуту і дозвілля мешканців гуртожитку.
З цією метою налагоджено систему взаємодії студради
гуртожитку з вихователями, комендантом гуртожитку, заступником
директора з виховної роботи.
Рада
гуртожитку
запрошує
на
спільні
засідання
представників адміністрації,
де розглядаються питання
поліпшення житлово-побутових умов, а також приймають
рішення щодо притягнення до відповідальності порушників Правил
внутрішнього розпорядку та подають пропозиції завідувачу філії
про їх виселення, затверджують результати конкурсів – оглядів на
визначення кращого поверху, кімнати.
Члени студентського самоврядування організовують роботу по
забезпеченню умов проживання: контролюють чергування,
забезпечують охорону гуртожитку. Дозвілля студентів – мешканців
гуртожитку забезпечує діяльність клубу «Чарівниця».
Під контролем студради училища, яка координує роботу
студрад навчальних груп, забезпечується загальнообов'язкове
чергування груп по коледжу, метою якого є залучення студентів до
суспільно-корисної праці, виховання дбайливого ставлення до
матеріальної бази коледжу, підтримання чистоти і порядку в
приміщеннях навчального закладу. Для цього розроблено
«Положения про чергову групу коледжу», складаються графіки, в яких
визначаються порядок проведення чергування, визначено його об'єкти,
санкції в разі незадовільного виконання обов'язків.
З метою поглиблення навчальної діяльності студентів
органи самоврядування співпрацюють з цикловими комісіями
коледжу (відповідальний центр «Знання»).
Традиційними є проведення тижнів циклових комісій, в
рамках яких викладачі-предметники, голови циклових комісій
залучають студентів з активу студради коледжу та груп до
вирішення організаційних питань та залучення студентів для їх
проведення. Різноманітні за формами проведені заходи, які
заплановані викладачами циклових комісій, сприяють розвитку
вмінь і навичок студентів.
Зацікавленість дослідницькою
роботою
формується
завдяки
інноваційним
методам її організації. Зокрема, це
стосується студентів, відповідальних за науково-дослідницьку
роботу, результати якої щорічно висвітлюються на
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підсумковій науково-теоретичній конференції коледжу та на
різноманітних регіональних наукових конференціях.
Інформаційна робота (студентська служба новин) наступний напрям діяльності самоврядування. На рівні групи
це означає організацію регулярних оглядів преси, новин коледжу,
до
яких
залучаються
студенти
під
керівництвом
відповідального члена студради (центр «Студентська служба
новин»). Згідно затвердженого графіка, студради груп
випускають стінгазети на відповідну тематику, а також
подають
матеріали
в
прес -центр
коледжу
для
студентської газети «Пульс». Редколегія газети складається
з голів прес-центрів груп,
викладачів, які допомагають у
підготовці матеріалів до випуску. Найкращі матеріали друкуються
в районній газеті «Віче Костопільщини».
Аналітичну діяльність проводить центр соціологічних
досліджень «Студентський соціометр», що забезпечує
інформацією про потреби студентів та їх відношення до
актуальних проблем молодіжного середовища.
В коледжі діє студентський профспілковий комітет, який
організовує та здійснює громадський контроль за реалізацією прав
членів профспілкової організації, організовує культурно-освітню
роботу членів профспілки, здійснює соціальний захист студентів.
Нормативно-правовими документами діяльності студентського
профспілкового комітету є «Положення про студентську первинну
профспілкову організацію».
Для соціального захисту студентства розроблені: Програма
соціального захисту студентства, Програма соціально-правового
захисту студентів-сиріт, Положення про фонд соціального захисту
студентів.
На підставі цих документів приймаються рішення про
надання матеріальної допомоги студентам, студентам з
малозабезпечених сімей, студентам-чорнобильцям і студентамсиротам, а також вирішується питання звільнення їх від оплати за
проживання в гуртожитку, виходять з пропозицією до
адміністрації закладу про призначення премій кращим студентам.
Найбільш популярними у діяльності студентського
самоврядування є культурно-масова робота (Центр «Дозвілля») і
спортивна робота (Центр «Удосконалення»).
Великою популярністю у студентів користуються гуртки
художньої самодіяльності: хореографічний ансамбль «Ритми
юності», ансамбль народної пісні «Україночка», вокальноінструментальний ансамбль «Сучасна пісня», вокальний ансамбль
«Козаченьки», драматичний гурток. Кульмінацією всіх зусиль
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членів
художньої самодіяльності,
активу
студради та
профспілкового комітету стає щорічна участь в обласному
фестивалі студентської творчості «Студентська весна» де наші
студенти з року в рік займають призові місця. Кращі номери
долучаються для участі в звітному підсумковому концерті, що
проводиться в драмтеатрі м. Рівного в День
медичного
працівника.
В коледжі діють спортивні секції: волейбол, баскетбол,
настільний теніс, шахи та шашки. Під егідою студради
проводяться внутрішньо-училищні змагання та участь в обласних
спартакіадах та змаганнях. Спортивні команди коледжу є
неодноразовими презерами обласних, міських спортивних
змагань.
Студентською радою і студентським комітетом профспілки
надається допомога Центру «Дозвілля» та «Удосконалення» в
організації
і
проведенні
культурно-виховних
заходів.
Традиційними святами в закладі стали:
День знань;
святкування Дня викладача;
місячник першокурсника;
місячник до Дня студента;
конкурс-огляд «Хай запалає талантів багаття» (художня
самодіяльність);
конкурс–огляд «Світ моїх захоплень» (декоративноприкладне мистецтво);
конкурс «Міс училища», «Містер училища»;
проведення «Андріївські вечорниці»;
святкові вітання від Святого Миколая;
новорічні свята;
відкриті виховні години до Дня Соборності України та
вшанування героїв Крут, вшанування пам’яті жертв
голодомору на Україні, героїв визвольного руху України;
святкові дискотеки до Дня закоханих та 8 Березня;
місячники: правових знань, екологічних, по боротьбі з
наркоманією та тютюнопалінням, профілактики СНІДу;
святкування Дня медичної сестри та медичного
працівника;
проведення
спортивно-оздоровчого
заходу
«День
здоров’я»;
конкурси на кращу стінну газету, кращу кімнату
гуртожитку, кращу відкриту виховну годину.
В розпорядженні студради є наявність спеціально
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обладнаного приміщення у вигляді кімнати-світлиці, де студенти
мають змогу користуватися комп’ютерною апаратурою, музичним
центром, блоком інформаційного забезпечення: відеокамерою,
фотоапаратом, відео проектором, телевізором. При гуртожитку
функціонує музична студія.
Одним з пріоритетних напрямків виховної роботи і
діяльності в медичному навчальному закладі є виховання
милосердя та реалізація його в повсякденному житті. Тому в
студентській раді є група студентів, яка очолює цю ланку (група
«Милосердя»). Результатами цієї роботи є:
акція милосердя до Дня інвалідів для учнів спецшколи
інтернату з порушенням опорно-рухової системи;
участь в районних заходах, що проводить організація
Червоного хреста (благодійні акції, концерти);
новорічні вистави для дітей та учнів спецшколи
інтернату;
допомога ветеранам війни та праці.
Органи студентського самоврядування активно співпрацюють
з обласними органами студентського самоврядування. Члени ради
студентського самоврядування є активними учасниками обласного
студентського форуму «Роль студентського самоврядування в
розвитку регіону». Голова студентської ради нашого закладу є
членом обласної студентської ради.
Співпраця адміністрації, всього педагогічного колективу,
кураторів
груп,
координаторів
органів
студентського
самоврядування та студентів на підвищення рівня успішності та
вихованості студентів шляхом посилення виховного потенціалу
навчальних дисциплін, запровадження інноваційних форм і методів
навчання та виховання дає можливість ефективніше реалізувати
основні завдання Національної доктрини розвитку освіти України
по залученню найширших мас студентської молоді до управління
навчальним закладом.
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