
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

Студентська рада самоврядування Житомирського агротехнічного 

коледжу  має сектральну будову, що дозволяє організовано працювати в 

різних напрямках. 

Сектор “Благодійність” проводить або долучається  до таких акцій, як 

“Рекорд доброти”, “Дітям на Святого Миколая”, збираються  кошти для 

ветеранів, онкохворих,  хворих на фенілкетонурію. Особливою темою є 

допомога дітям - сиротам  з міського притулку: для коледжу є традиційним 

організовувати збір  коштів, іграшок,  проводити вистави для вихованців 

дитбудинків. За кожною волонтерською групою закріплено певного 

ветерана війни та праці. Волонтери надають посильну допомогу 48 

ветеранам: відвідують їх вдома, в лікарні, вітають зі святами, а 

найголовніше, – підтримують дружнє спілкування, яке так необхідне літнім 

людям. 

Проведення благодійних акцій стало традицією в нашому коледжі. 

Студенти навчального закладу є активними учасниками акцій, які 

традиційно проводяться в коледжі: «Милосердя», «Ветеран живе поруч», 

«Врятуймо життя», міської благодійної акції «Разом до життя». 

Неодноразово надавалася адресна допомога онкохворим дітям та хворим 

студентам коледжу, які потребували допомоги. 

Щороку наші студенти на День Святого Миколая провідують дитячий 

будинок для дітей – сиріт, радуючи їх святковими подарунками та 

новорічною казкою.   

Надається допомога  дітям, хворими  на фенілкетонурію, зустріч з 

якими традиційно відбувається в  міській раді. Студенти та викладачі 

готують для них спеціальні подарунки: фрукти, сухофрукти, соки, адже  ці 

діти зовсім не вживають білкової їжі. І звичайно, казкову зустріч зі Святим 

Миколаєм, та іншими персонажами вистави.  

Для отримання навичок громадської діяльності студенти коледжу 

навчаються в школі місцевого самоврядування, яка діє в Міській раді. 

Сектор “Зв`язки зі студентством” забезпечує діалог між студентами і 

адміністрацією, досліджує проблеми студентів, проводить опитування 

тощо. Саме завдяки такій роботі можна ефективно організовувати дозвілля, 

гуртки за інтересами або інформувати про діяльність решти секторів ради. 

В коледжі проводяться дні студентського самоврядування де студенти 

можуть проявити свої здібності в ролі дублера адміністратора коледжу, 

викладача та інших посадових обов’язків. 

Сектор “Здоров`я і спорт” підтримує студентів - спортсменів, бере 

участь в організації  Дня здоров’я, турнірів, спартакіад. 



Сектор “Навчання” долучається до проведення тижнів циклових 

комісій, мотивує студентів до навчання та їх інтелектуального всебічного 

розвитку як особистості. 

Сектор “Культура” є зібранням творчих і креативних. Їх завдання 

організовувати дозвілля, заходи художньої самодіяльності тощо. Саме за їх 

сценарієм святкується “День студента”. Потрібно відзначити, що це 

улюблений сектор студентів. Організовується всеукраїнський фестиваль 

художньої творчості «Софіївські зорі». 

Сектор “Охорона статуту” активно долучається до навчально - 

виховного процессу, проводить роботу зі студентами, що мають пропуски 

без поважних причин, або негативні оцінки. За його участю проводятся такі 

заходи, як “День без куріня”, “День толерантності”,  зустрічі з воїнами 

АТО,  ветеранами тощо. 

Голова студради забезпечує роботу усіх секторів, їх взаємодію. 

Студентська Рада самоврядування активно співпрацює з профкомом і 

адміністрацією коледжу, які її всебічно підтримують. 

Склад студентської ради самоврядування: 

Гілюк Денис – голова студентського самоврядування Житомирського 

агротехнічного коледжу 

Сладь Андрій – заступник  голови студентського   самоврядування ЖАТК 

Юлія Заливака - голова сектору “Культура” 

Оксана Сушко - голова сектору “Здоров`я і спорт” 

Ірина Загорівська - голова сектору “Навчання” 

Олег Панченко - голова сектору “Благодійність” 

Роман Глушко - голова сектору “Зв’язок зі студентами”. 

Тел.380678995470 (Сладь Андрій)  

Тел.380687624895 (Заливака Юлія)  

Також до ради входять наступні студенти коледжу: Паламарчук 

Роман, Логвінчук Іван, Перестюк Дмитро, Мацюк Дмитро, Кравчинський 

Максим, Сапожник Дмитро, Майданюк Олександр, Ісаєв Андрій, Поліщук  

Любов. 


