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Основною метою студентського самоврядування Кадіївського 

педагогічного фахового коледжу є формування свідомого громадянина – 

патріота Української держави, активного провідника національної ідеї, 

представника української національної еліти через набуття молодим 

поколінням національної свідомості, активної громадської позиції, високих 

моральних якостей та духовних запитів; досягнення високої культури 

взаємин; формування у студентів розвиненої духовності, фізичної 

досконалості,моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної 

культури.  

 

Основні завдання діяльності студентської ради: 

• формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з 

високою національною свідомістю; 

• виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який 

не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і 

культури інших народів; 

• створення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних та власних інтересів; 

• виховання у студентів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я 

інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я; 

• культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, 

індивідуальної свободи, зв`язку з природою); 

• виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, 

мови, культури, традицій; 

• усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом, який може і 

має добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, 

правової демократичної держави в Україні, захищати свої права; 

• формувати почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої 

правосвідомості, культури міжетнічних відносин; почуття свободи, 

людської і національної гідності; розуміння важливості української мови 

як основи духовної культури нації; знання історії, культури свого народу, 

його традицій, звичаїв і обрядів; 

• формувати готовність до захисту національних інтересів України; 

• сприяння у створенні необхідних умов для проживання і змістового 

відпочинку здобувачів освіти; 

• створення різноманітних студентських об'єднань, гуртків, товариств, 

клубів за інтересами; 

• організація співробітництва зі здобувачами інших закладів освіти та 

громадських об'єднань, молодіжних організацій; 



• представництво інтересів молоді у відносинах з адміністрацією фахового 

коледжу, університету, органами місцевої та державної влади; 

• безпосередня участь здобувачів освіти у реалізації державної молодіжної 

політики; 

• сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти та випускників фахового 

коледжу; 

• контроль за навчальною та трудовою дисципліною здобувачів освіти, 

своєчасне реагування на випадки її порушень; 

• участь у роботі стипендіальної комісії; 

• забезпечення правової, інформаційної, психологічної, фінансової 

допомоги здобувачам освіти (спільно з відповідними службами). 


