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Комітет з питань освіти і науки 
 

1) Ініціює заходи, направлені на підвищення якості освіти в Інституті та 

запровадження новітніх освітніх технологій;  

2) Бере участь в реалізації програми інноваційного розвитку Інституту;  

3) Рекомендує запровадження додаткових навчальних курсів та програм для 

різнобічного розвитку студентів;  

4) Розробляє та спільно із викладацьким складом Інституту організовує заходи, 

направлені на посилення студентської науки;  

5) Організовує співпрацю з організацією «Рада роботодавців» та іншими 

представниками бізнесу з метою підвищення рівня професійної підготовки 

студентства і можливого подальшого працевлаштування;  

6) Сприяє забезпеченню навчальними та методичними матеріалами (співпраця з 

бібліотекою та кафедрами Академії);  

7) Створює умови для надання консультаційної допомоги студентам першого 

курсу у складанні індивідуального навчального плану (вибіркові дисципліни) та 

четвертого курсу щодо ознайомлення з магістерськими програмами;  

8) Співпрацює з кафедрами з організації, за необхідності, консультативних 

занять для студентів, які мають проблеми зі засвоєнням певних дисциплін;  

9) Спільно проводить тренінги, форуми, круглі столи, направлені на 

вдосконалення організації освітнього процесу;  

10) Проводить дослідження з метою виявлення проблем та недоліків у 

освітньому та виховному процесі;  

11) Сприяє забезпеченню контролю за виконанням студентами правил 

внутрішнього розпорядку Інституту, правил користування бібліотекою;  

12) Сприяє процесу організації та проведення екзаменів, апеляцій з метою 

забезпечення їх прозорості;  



13) Сприяє дотримання графіку освітнього процесу та послідовності реалізації 

робочих програм і навчальних планів;  

14) Сприяє формуванню та розвитку корпоративної культури Інституту;  

15) Сприяє створенню доброзичливих і партнерських взаємовідносин між 

студентами та викладачами;  

16) Бере участь у вирішенні конфліктів, що виникають у процесі освітньої 

діяльності;  

17) Здійснює заходи, направлені на створення умов для індивідуальної 

самореалізації та особистісного зростання в освітньому середовищі;  

18) Організовує проведення конкурсів на кращого студента академічної групи, 

кращу академічну групу за результатами навчання та активної участі в поза 

навчальній діяльності та конкурс на кращого викладача та куратора. 
 

Спортивний комітет 
 

1) Організація і налагодження спортивно-масової роботи в Інституті  та 

проведення щорічних спортивних змагань, спартакіади, турнірів, залучення 

студентів до активних і регулярних занять спортом; 

2) Зв’язок зі спортивною громадськістю міста і представлення спортивних 

інтересів Інституту на змаганнях різних рівнів; 

3) Співпраця зі спортивними секціями ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

4) Виховання здорового способу життя;  

5) Проведення екологічних акцій, організація екскурсій, експедицій, 

культмасових походів.  
 

Культурно-масовий комітет 
 

1) Розробка ідей щодо подій розважального, інтерактивного, інтелектуального 

характеру у вільний від навчання час;  

2) Вносить пропозиції для адміністрації Інституту щодо організації навчально-

виховного процесу, забезпечення соціально-побутових, оздоровчих і культурних 

потреб студентів Інституту; 

3) Організовує проведення конкурсів, квестів, концертів та інших заходів у 

межах діяльності, проведення святкових днів в Інституті;  

4) здійснює заходи, спрямовані на підвищення патріотизму студентів Інституту;  

5) організовує заходи, направлені на профорієнтаційну діяльність студентів та 

абітурієнтів Інституту;  

6) здійснює заходи, направлені на створення умов для індивідуальної 

самореалізації та особистісного зростання студентів Інституту. 

7) Участь в організації проектів у рамках Академії 

8) Пошук та розкриття талантів серед студентів, робота зі студентами з 

позанавчальних питань 

 

Благодійний (соціальний) комітет 
 

1) Ініціює, організовує та проводить заходи, спрямовані на благодійність;  

2) Може проводити діяльність спільно із благодійними організаціями, які не 

мають зв’язків із політичними та релігійними організаціями; 

3) Пошук спонсорів для соціальних проектів. 



 

 

Інформаційний комітет 
 

1) Доведення інформації до студентів щодо всіх подій з життя Інституту; 

2) Розробка інформаційних оголошень; 

3) Ведення публічних сторінок в соціальних мережах; 

4) Підтримка зв’язків зі Студентськими радами інших ЗВО м. Чернігова 

5) Активна співпраця з прес-службою ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
 

Комітет зв’язків із громадськістю 
 

1) Інформує студентів та адміністрацію Інституту про результати (поточні та 

річні) діяльності Студентської ради;  

2) Розміщує інформацію про діяльність Студентської ради на офіційному сайті 

Інституту і у соціальних мережах Facebook та інших, не заборонених 

законодавством України;  

3) Займається агітацією та інформуванням студентів про лекції, тренінги, 

вечори та інші заходи, що є у компетентності Студентської ради;  

4) Здійснення зв’язків з іншими навчальними закладами, засобами масової 

інформації, громадськими і міжнародними організаціями, іншими молодіжними 

об’єднаннями і спілками;  

5) Займається профорієнтаційною і рекламно-агітаційною діяльністю серед 

абітурієнтів під час проведення днів відритих дверей Інституту та протягом року. 

6) Зв’язок з випускниками Інституту;  

7) Здійснення міжнародних зв’язків Інституту;  

8) Висвітлення позитивних результатів діяльності колективу Інституту;  

9) Участь у формуванні позитивного іміджу Інституту, вихованні 

корпоративної культури. 
 

 
 
 

 

 
 


