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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Положення розроблене у відповідності з пунктами 23, 24, 25, 26, 27 Статуту 

профспілки працівників культури України  і є нормативним правовим актом 

первинної профспілкової організації студентів, що діє у відповідності і разом зі 

Статутом профспілки працівників культури. 

Правочинність профспілкового комітету визначається у відповідності з 

нормами Статуту профспілки працівників культури України. 

ІІ. СТУДЕНТСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ 

Студентський профком коледжу створюється рішенням звітно-виборчої 

профспілкової конференції здобувачів освіти. Він є некомерційною 

організацією, що має захищати соціально-економічні права студентів. 

Мета організації: створення і розвиток в коледжі надійної системи 

соціального і правового захисту здобувачів освіти. Створення і розвиток 

насиченого поза навчального життя, що сприяє гармонійному розвитку 

студентів. 

Місія: створення гармонійного середовища всередині коледжу силами 

самих здобувачів освіти. 

Бачення: «Молоді фахівці, що прагнуть до професійного вдосконалення і не 

бояться взяти на себе відповідальність». 

Девіз: «Профком – твоя точка опору». 

Якості:     ініціативність, 

відповідальність, 

чесність, 

бажання постійно навчатись, 

креативність, 

відкритість, професіоналізм. 

Студентська профспілкова організація – наймасовіша громадська 

організація здобувачів освіти коледжу. Її членами студенти стають автоматично 

після зарахування в контингент здобувачів освіти. Роботу організовує 

студентський профспілковий комітет, який очолює голова із числа педагогів 

коледжу. 

Головним законодавчим, контролюючим органом є конференція, на якій 

обирається склад профспілкового комітету. Профком складається з голови і 

членів комітету – профоргів відділів. 

ІІІ. КОМІСІЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Житлово-побутова розглядає питання дотримання санітарних правил 

використання гуртожитку, координує роботу ради гуртожитку. Голова комісії 

бере участь у розподілі місць для проживання здобувачі освіти, розглядає 
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соціально-побутові питання і скарги студентів. Контролює роботу кафе, вирішує 

питання харчування студентів (санітарний стан, якість обслуговування, ціни на 

продукцію, проводить опитування серед студентів про роботу кафе). 

Навчально-виховна комісія надає допомогу в адаптації першокурсників, 

аналізує поточну успішність і результати сесій. Залучає здобувачів освіти до 

участі в дослідницьких програмах, олімпіадах, конкурсах, конференціях. 

Соціальна комісія проводить роботу з обліку соціально незахищених 

здобувачів освіти (із неповних сімей тощо). Допомагає збирати документи, що 

засвідчують їх соціальний статус, для виділення матеріальної допомоги. Надає 

допомогу голові студентського профкому у придбанні та виділенні новорічних 

подарунків здобувачам освіти. 

Культурно-масова і спортивна комісія надає допомогу в організації і 

проведенні культурно-масових заходів у позаурочний час, підтримує зв’язки з 

іншими закладами освіти, закладами культури міста. Сприяє активізації 

спортивного життя, організовує спортивні змагання, пропагує здоровий спосіб 

життя. Студентський профком виступає з ініціативою про організацію різних 

конкурсів. 

Метою діяльності студентського профкому є виявлення і захист соціальних, 

економічних та інших прав та інтересів членів профспілки. 

Вся робота профспілки проводиться через профоргів, які є в кожній 

навчальній групі (обираються так, як і староста). Профорги груп оформлюють 

профспілкові документи на кожного члена своєї групи. 

IV. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОФОРГА ГРУПИ 

Здійснює зв’язок групи з профспілковим комітетом коледжу. 

Захищає соціальні інтереси здобувачів освіти своєї групи. 

Залучає студентів групи до громадської роботи. 

Вносить пропозиції щодо покращення організації навчального процесу і 

педагогічної практики. 

Сприяє відвідуванню студентами групи культурно-спортивних та 

пізнавальних заходів, гуртків та спортивних секцій. 

Надає допомогу студентам з малозабезпечених сімей та студентам, що 

мають дітей. 

Постійно проводить профспілкові збори, своєчасно інформує групу про 

події у громадському житті коледжу, про рішення студентського профкому. 

Бере участь у роботі студентського профкому. 

У разі необхідності ставить перед профкомом питання про надання 

здобувачам освіти матеріальної допомоги. 
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V. ОБО’ЯЗКИ ПРОФКОМУ 

Проводить перемовини з адміністрацією коледжу з питань організації 

навчального процесу, вільного часу та побуту студентів. 

Надає матеріальну та консультативну допомогу членам профспілки. 

Виконує програми з соціального та правового захисту здобувачам освіти 

коледжу. 

Проводить заходи з надання соціальної допомоги інвалідам, сиротам і 

студентам з малозабезпечених сімей. 

Організовує відпочинок студентів. 

Веде облік відомостей про студентів, що потребують допомоги. 

Розробляє і вводить систему заохочень за активну участь студентів в 

організації навчальної, культурно-спортивної та житлово-побутової роботи. 

Нагороджує грошовими преміями та цінними подарунками за перемоги в 

конкурсах на кращу студентську групу, кращу кімнату в гуртожитку тощо. 

Надає фінансову допомогу під час проведення культурно-спортивних 

заходів, теоретичних конференцій і конкурсів. 

Бере участь у підготовці і проведенні різних акцій, конференцій, фестивалів 

тощо. 

Надає підтримку студентським творчим колективам. 

На членів профспілкової організації поширюються такі пільги: 

одержання матеріальної допомоги та подарунків до свят; 

придбання пільгових квитків на концерти; 

захист прав студентів у колективі. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ПОГОДЖЕНО: 
Протокол засідання студентського 

профкому Сєвєродонецького 

фахового коледжу культури і 

мистецтв імені Сергія Прокоф’єва 

від 07.06. 2021 р. № 4 


