
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Студентські роки більшість вважає чи не найкращими роками в своєму 

житті. Саме за студентства кожний стає по-справжньому дорослою 

людиною, сам приймає рішення, вирішує власні проблеми, І значна частина цих 

проблем - суто студентські проблеми, внутрішні проблеми у коледжі. Чекати 

на те, що проблеми хтось вирішить замість нас - доволі наївна думка. Їх слід 

вирішувати самотужки. Будьмо реалістами, допомагати ніхто не стане. Утім, 

самому вирішувати всі проблеми важко. Саме тому ми об’єдналися й вирішуємо 

свої студентські проблеми разом. А це і є студентське самоврядування, коли 

студенти спільно вирішують свої проблеми. Інакше кажучи, студентське 

самоврядування у ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського 

національного аграрного університету» являється формою управління, за якої 

студенти на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку, курсу, 

спеціальності, мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього 

управління. 

 Головна мета діяльності наших органів студентського 

самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації 

молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави. 

Студентське самоврядування є своєрідним лакмусовим папірцем для 

визначення того, чи є молодь, студентство споживачем, чи активним 

учасником суспільного життя. 

 

ВСП «Маслівський 

АФК БНАУ» 



 Основними завданнями органів студентського самоврядування є: 

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно 

організації навчального процесу; 

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

- сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку 

студентів; 

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за 

інтересами; 

- організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і 

молодіжними організаціями; 

- сприяння працевлаштуванню випускників; 

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами. 

 



 

Студентська рада 
 ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж  

Білоцерківського національного аграрного університету» 
 

 

 

№ Відділи студради П.І.П. 

студента 

Номер 

телефону 

Група 

1 Голова студради Нещерет Дар’я 0631721487 МЕН-19 

2 Заступник 

голови 

Антонюк Радіслава 0951691349 МЕН-20 

3 Секретар 

студради 

Шевченко Тарас  0680951567 АТ-21 

4 Академічний 

відділ 

Бондар Софія 0967275911 МЕН-19 

5 Виховної та 

культмасової 

роботи 

 

Герман Володимир             

                                              

 

0986459470 

 

АГРО-20 

6 Соціальних 

питань 

Вдовиченко Максим  0688940246 АТ-20 

7 Національно-

патріотичного 

виховання  

Пушняк Дмитро 0502466874 ФГ-19 

8 Благоустроюю 

та побуту 

Гаврищук Сніжанна 0636689456 ФБ-21 

9 Інформаційний 

відділ 

Жирнова Катерина 0677122574 ФБ-20 

Пушняк Дмитро 0502466874 ФГ-19 

10  Пошуково-

дослідницька 

робота 

Рибальченко Анастасія 0508201724 ТТ-20 

 


