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   Основне завдання профкому – бути опорою для студентів та захищати 
права усіх студентів разом і кожного зокрема, тому робота профкому 
спрямована на захист соціально – побутових інтересів членів профспілки; 
створення належних умов навчання і проживання, вчасній виплаті стипендій, 
участь у розділі стипендіального фонду.  
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Особлива увага приділяється роботі з студентами пільгових категорій: 

сиротам, інвалідам, студентам з малозабезпечених сімей, дітям осіб, визнаних 

постраждалими учасниками Революції Гідності та учасниками бойових дій, 

тощо. 

 
Виховний процес у коледжі здійснюється, як правило, за активної участі 

самих студентів. Самоврядна форма управління студентським 

життям на рівні академгрупи, відділення коледжу, гуртожитку 

добре зарекомендувала себе у студентському середовищі завдяки 

демократичності у вирішенні багатьох питань навчання, побуту, 

дозвілля, харчування, підтримання громадського порядку тощо. 

 

Студентський профком діє відповідно до Конституції України, Закону 

України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту»,  Закону України 

«Про фахову передвищу освіту», «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності», Закону України «Про об'єднання громадян», нормативно-правових 

актів Кабінету Міністрів України. 

Первинна профспілкова організація у своїй діяльності керується Статутом 

профспілки працівників освіти і науки України, Положення про Івано-

Франківський коледж фізичного виховання Національного університету 

фізичного виховання і спорту України,  цим Положенням, рішенням 

профспілкових органів. 

Первинна  профспілкова  організація  студентів  незалежна  у  своїй  

діяльності  від адміністрації навчального закладу, органів державної влади й 

місцевого самоврядування,політичних партій, інших громадських організацій, 

їм не підзвітна та не підконтрольна. 

Профспілкова організація також не стоїть осторонь вирішення проблеми 

матеріального становища студентів. За рахунок коштів профспілкового 

комітету члени профспілки можуть отримати одноразову матеріальну допомогу 

за наявності підтверджуючих документів. 



          Первинна профспілкова організація студентів коледжу згідно із планом та 

кошторисом протягом навчального року сприяє проведенню культурно-

масових заходів; щорічно організовуються виїзні екскурсії, культпоходи до 

театрів, кожного року проводяться конкурси, відбуваються змагання з різних 

видів спорту, а переможці відповідно нагороджуються призами та грамотами. 

   З профспілковим комітетом студентів узгоджуються всі накази про 

відрахування студентів з причин, не пов’язаних з навчальним процесом, 

виселення та поселення до гуртожитку, узгоджуються всі накази, 

розпорядження, які стосуються умов навчання, проживання та побуту студентів 

нашого коледжу. 

  Особливістю нашої студентської профспілки є те, що кожного року її 

склад поповнюється новими учасниками, які своїми цікавими ідеями, 

баченнями та пропозиціями збагачують профспілковий комітет. 

ППО студентів коледжу активно співпрацює із Парламентом 

студентського самоврядування і входить до його складу, однак, на відміну від 

студентського самоврядування, це також є і окрема, добровільна, неприбуткова 

організація, юридична особа, яка діє на підставі закону України «Про 

профспілки, їх права та гарантії», має статут, печатку, рахунок в банку. 

          Свої взаємовідносини з адміністрацією навчального закладу профком 

студентів коледжу будує на принципах соціального партнерства. Щоквартально 

у нашому закладі проводяться зустрічі студентів коледжу з адміністрацією, на 

яких студентська молодь має можливість  виступити з проблемними питаннями 

та пропозиціями щодо покращення навчально-виховного процесу. 

          Особливість студентських профспілок у тому, що вони мають унікальні 

гарантії, закріплені законом, які потенційно дозволяють їм ефективно захищати 

права студентів. Закон “Про професійні спілки, права і гарантії їх діяльності” 

забороняє будь-яке втручання в їх діяльність, яке здатне обмежити права 

профспілок або перешкодити їх діяльності.  



Жодна інша громадська організація не має таких законодавчо закріплених 

можливостей впливати на адміністрації ВНЗ, захищати права студентів і 

вирішувати їхні проблеми 

          Студпрофком – це надзвичайно згуртована, дружня група студентської 

молоді, яка за будь-яких обставин готова допомогти студентам у вирішенні 

проблемних питань, вміє з співчуттям поставитись до горя ближніх, підтримати 

у складних життєвих ситуаціях, а також щиро порадіти за перемоги та здобутки 

своїх учасників. Саме тому ППО студентів нашого коледжу намагається всіма 

силами зацікавити студентську молодь, захопити їх ідеями брати активну 

участь у громадському житті коледжу, гуртках, секціях, розвиваючи у них 

ділові та лідерські якості. 

          Робота профспілкової команди спрямована на створення умов для Вашого 

плідного навчання, цікавого та активного відпочинку, розвитку Вас, як 

особистостей!  

Якщо хочеш досягнути успіху в житті, знайти нових друзів, реалізувати 

себе, організаторські вміння та навички, то можеш сміливо приєднуватися до 

команди профкому студентів коледжу, адже тільки тут можна так весело, 

змістовно та результативно проводити час!!! 

 

 
 


