Звіт про роботу студентського Парламенту за 2015-2016 н.р.
Студентський Парламент - виконавчий орган студентського самоврядування, який
обирається на конференціях студентів і відображає позицію молоді в різних сферах
освітньої діяльності колективу Черкаського комерційного технікуму , координує роботу
всіх органів студентського самоврядування, бере активну участь в організації та проведенні
заходів, які покликані всебічно сприяти навчальній, науковій, громадській, спортивній та
творчій активності студентів.
Про те якими незабутніми та прекрасними для кожної людини є студентські
роки можна говорити дуже довго. Без сумніву для більшості цей період - найщасливіший в
житті. Обравши Черкаський комерційний технікум всі ми зробили правильний вибір, адже
технікум дорожить своїм ім’ям і репутацією і забезпечує студентів великою базою знань,
дотримуючись вимог Державних стандартів, розвиває лідерські якості і творчі здібності та
просто дарує незабутні спогади про молоді роки.
Діяльність Студентського Парламенту спрямована на розкриття та розвиток
організаторських та творчих здібностей, підвищення відповідальності студентів та їх
успішності, шляхом постійного контролю оцінок та рейтингів і звісно на впровадження
цікавих традицій та організацію різноманітних розважальних заходів.
У 2015-2016 н.р. згідно з Положенням, Студентський Парламент розподілявся між 8
підрозділами, кожен з якого відповідає за окрему ланку студентського самоврядування
технікуму.
1.
ПРЕЗИДЕНТ
2.
Віце – президент
3.
Секретаріат
4.
Департамент навчання та наукової діяльності
5.
Департамент організації культурно - масових заходів
6.
Департамент фізкультури та спорту
7.
Департамент фінансів
8.
Прес – служба
Протягом 2015-2016 н.р. студентський Парламент Черкаського комерційного
технікуму вів активну діяльність. У І семестрі до складу Студпарламенту входили 51 особа,
у ІІ семестрі чисельність представників скоротилась до 26 осіб.
Президентом Парламенту 2015 - 2016 навчального року була Шевченко Поліна, гр.
ТКД-7. Віце-президент Парламенту – у І семестрі – Вернигора Марина, гр.ТКД-7, у ІІ
семестрі – Білоконь Ольга, гр.ВХП-13.
До секретаріату, який займається документацією, що ведеться в ході заходів і подій
які організовується в технікумі парламентарями на кінець ІІ семестру входили Дороніна
Марина, Вербівська Катерина, Кравченко Людмила, Клочай Наталія.
Департамент навчання та наукової діяльності, який займається успішністю студентів
та залученню їх до різноманітних гуртків входили Атаманова Діана, Краснокутська
Ангеліна, Прясяжненко Олена, Пелепей Федір та Мокієнок Катерина.
Департамент організації культурно-масових заходів займається організацією
цікавих, яскравих та креативних урочистостей з нагоди свят, які проходять в технікумі. До
цього департаменту входили Борисов Денис, Аулов Максим та Онищак Богдан.
Організацією різноманітних спортивних змагань та залученням студентів до спорту
та здорового способу життя займається департамент фізкультури і спорту, до якого
входили Леонська Аліна, Матюшин Сергій та Путіліна Олена.
Фінансовими питаннями в студентському парламенті займалися Вовк Лілія,
Грабарчук Анна, Пантьо Вікторія, Кириченко Аліна, Шаповал Юлія.

Прес-служба інформує про свіжі новини в Офіційній групі Черкаського
комерційного технікуму в соціальній мережі "Вконтакте". Забезпечує якісні фотографії та
відеозаписи із заходів, що проводяться в технікумі. Займається святковими стінівками,
оголошеннями та листівками. До цього департаменту входили Шевчук Лідія, Корінь Денис,
Артеменко Анна та Копущу Анна.
Протягом навчального року робота здійнювалась згідно плану роботи студентського
Парламенту, а також відбувались і позапланові заходи. Всього проведено 24 планових
засідання, а також кожного понеділка відбувались збори п’ятихвилинки, на яких
обговорювались актуальні теми, які виникали протягом тижня, питання щодо організації
роботи департаментів студентського Парламенту, успішності студентів технікуму,
організації масових заходів, участі представників студентського Парламенту у обласних та
міських конференціях з приводу організації студентського самоврядування.
У 2015-2016 н.р. відбувались такі культурно-масові та виховні заходи:
1. 17 вересня 2015 року була проведена звітно-виборна студенстька конференція та
вибори керівного складу голів та членів Департаментів студентського Парламенту на 2015
– 2016 н. р.; визначення напрямків діяльності студентського Парламенту на 2015 – 2016 н.
р.
2. 27 вересня 2015 року розпочався благодійний онлайн-аукціон «Купуй красуподаруй посмішку». В офіційній групі Черкаського комерційного технікуму «Вконтакті»
були розіграні прикраси для волосся. Зібрані гроші були передані 10-річному хлопцю, який
хворіє ДЦП.
3. 2 жовтня 2015 року представники Студпарламенту привітали усіх працівників
технікуму з Днем працівника освіти.
4. 7 жовтня 2015 р. представники студентського Парламенту взяли участь у акції
«Допомогти може кожен» та здали донорську кров у Черкаському центрі переливання
крові.
5. 29 жовтня 2015 р. відбулась тематична дискотека та розважальні заходи до дня
Хеллоуін.
6. 14 листопада 2015 р. в ТРЦ «Любава» серед навчальних закладів міста відбулись
студентські батли, під час яких команда Черкаського комерційного технікуму
«Умпалумпа» посіла 2 місце.
7. 15 листопада 2015 р. до Дня студента в офіційній групі Черкаського
комерційного технікуму «Вконтакті» відбувся онлайн-конкурс «Найпопулярніший студент
ЧКТ», в якому перемогла студентка групи ТКД – 8 Дороніна Марина.
8. 17 листопада 2015 р. відзначався Міжнарожний день студента. Студенстьким
Парламентом було організовано привітання студентів Черкаського комерційного технікуму
зі святом, розважальні заходи під час перерви (караоке, конкурси), святкова дискотека та
запуск небесних ліхтарів. Також був організований День самоврядування і представники
Студпарламенту відчули себе в ролі адміністрації технікуму та викладачів.
9. 19 листопада 2015 р. грамоту та солодкий приз від студентського Парламенту на
Дебюті першокурсника було вручено групі ВХП-14 «Найоригінальніша група очима
студентського Парламенту».
10. 27 листопада 2015 р. відбувся ІІ загальнотехнікумівстький збір макулатури. Всі
виручені кошти були передані на лікування 10-річного Махаринця Ярослава від гострої
мієлоїдної лейкімії.
11. 28 листопада 2015 р. представники студентського Парламенту вшанували
пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. квітами та організували куточок пам’яті в холі
технікуму.

12. 1 грудня 2015 р. була організована інформаційна година для студентів технікуму
з нагоди дня толерантності з ВІЛ-інфікованими, також представниками студентського
Парламенту був організований своєрідний флеш - моб із стрічками червого кольору.
13. 1 грудня 2015 р. розпочався благодійний онлайн-аукціон «Подаруй серце
дитині» в офіційній групі Черкаського комерційного технікуму «Вконтакті», виручені
гроші з якого були направлені на допомогу дітям-сиротам.
14. 11 грудня 2015 р. президент Студпарламенту Шевченко Поліна взяла участь та
представляла Черкаський комерційний технікум у Всеукраїнському студентському форумі
«Студентське самоврядування: проблеми та перспективи», який проходив в м. Харкові.
15. 15 грудня 2015 р. студентський парламент Черкаського комерційного технікуму
напередодні чудового і казкового свята – дня Святого Миколая, відвідали Черкаський
обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей під назвою «Теплий дім». В
цьому закладі знаходиться 40 дітей віком від 3 до 18 років. На зібрані, після проведеного 26
листопада у технікумі Дня благодійності кошти було закуплено необхідне канцелярське
приладдя: альбоми, олівці, фарби, пензлі, пластилін та інше, а також засоби особистої
гігієни: шампуні, мило, серветки, все те, чого потребуюсь діти в реабілітаційному центрі.
16. 16 грудня 2015 р. на засідання Студентської ради при облдержадміністрації
президента студентського Парламенту комерційного технікуму Шевченко Поліну було
обрано заступником голови Студентської ради.
17. 21 грудня 2015 р. президент Студпарламенту ЧКТ Поліна Шевченко взяла участь
у зустрічі з першим заступником Міністра освіти і науки України Інною Совсун. Під час
зустрічі обговорювались питання функціонування студентського самоврядування.
18. 26 грудня 2015 р. представники Студпарламенту взяли участь у благодійному
новорічному ярмарку «Гаражний розпродаж», який відбувався
на території ТРЦ
«Хрещатик сіті» за підтримки ГО «Черкаська студентська рада». За зібрані кошти з
ярмарку була організована екскурсійна поїзка для 11 школярів, батьки яких загинули в
наслідок військових дій в зоні АТО до м. Києва на театральну виставу, новорічну ялинку та
подарунки для цих дітей.
19. 27 грудня 2015 р. представники студентського Парламенту приєднались до
відео-привітання з Новорічними святами від усіх навчальних закладів які входять до складу
Черкаської студентської ради при облдержадміністрації.
20. 19 січня 2016 р. студентський Парламент вітав усіх православних християн зі
святом Водохреща та у холі технікуму пригощали свяченою водою, а також демонстрували
тематичні відео-ролики.
21. 22 січня 2016 р. на честь Дня Соборності та Свободи України учасники
студентського Парламенту та студенти-активісти провели акцію «Єднання – наша сила» та
тримаючи у руках держвний прапор заспівали гімн України.
22. 25 січня 2016 р. з нагоди Дня студента представники Студпарламенту ЧКТ взяли
участь в індивідуальному змаганні з боулінгу у ТРЦ «Любава».
23. 28 січня 2016 р. в читальній залі бібліотеки Черкаського комерційного технікуму
з нагоди 125-річчя від дня народження Павла Григоровича Тичини були проведені поетичні
читання.
24. 3 лютого 2016 р. в офіційній групі Черкаського комерційного технікуму
«Вконтакті» напередодні Дня закоханих відбувся онлайн-конкурс «Найромантичніша пара
ЧКТ», переможці якого отримали солодкі подарунки під час святкування Дня закоханих.
25. 6-7 лютого 2016 р. координатор та представники студенстського Парламенту
взяли участь у серії тренінгів «StudActive» для представників органів студентського
самоврядування та активних студентів Кіровоградської та Черкаської областей, який
відбувся у м. Кіровоград.

26. 11 лютого 2016 р. представниками студентського Парламенту з нагоди Дня
закоханих були організовані розважальні заходи для студентів технікуму під час перерви
(конкурси, караоке), а також святкова дискотека.
27. 12 лютого 2016 р. в ТРЦ «Любава» відбулась «Битва студентів» у якій взяли
участь представники студентського самоврядування ЧКТ. Наші студенти здобули перше
місце в конкурсі та отримали дипломи та кубок переможців.
28. 20 лютого 2016 р. студенти-активісти та адміністрація технікуму вшанували
пам’ять Героїв Небесної сотні відпустивши в небо синьо-жовті кульки.
29. 4 березня 2016 р. представники студентського Парламенту привітали жіночу
половину працівників нашого техніку з Міжнародним жіночим днем.
30. 14 березня 2016 р. за ініціативи студентського Парламенту ЧКТ відбувся
кастинг-відбір для конкурсу «Міс - ЧКТ», а 31 березня 2016 року був проведений фінал
конкурсу «Міс – ЧКТ». До конкурсу були залучені спонсори – представники відомих
закладів м. Черкаси, які порадували учасниць конкурсу цінними подарунками.
Переможницею стала Білоконь Ольга з групи ВХП – 13, яка також займає посаду Віцепрезидента Студпарламенту.
31. 4 квітня 2016 р. відбувся кастинг-відбір для конкурсу «Містер - ЧКТ». Фінал
конкурсу «Містер - ЧКТ» відбувся 14 квітня 2016 року. До конкурсу були також залучені
спонсори та переможцем став студент групи ТКД – 44 Ларін Костянтин.
32. 7 квітня 2016 р. представниками студентського Парламенту для студентів
технікуму був організований вечір живої музики та дискотека.
33. 23 квітня 2016 р. за сприяння ГО «Черкаська студентська рада» представники
студентського Парламенту взяли участь у фестивалі «Смішно-каша», який проходив на базі
відпочинку «Дахнівська січ». Під час фестивалю учасники взяли участь у суботнику,
розважальних квестах та скуштували польової каші.
34. 16-23 травня 2016 р. в офіційній групі Черкаського комерційного технікуму
«Вконтакте» до Дня Європи було проведено онлайн-обговорення «Українська освіта =
Європейська освіта?» в якому взяли участь відвідувачі сторінки.
Під час планових засідань студентського Парламенту членами Департаменту
навчання та наукової діяльності обговорювалися проблеми пропусків студентів без
поважних причин, підготовка до рубіжного контролю та наслідки сесій. Проведено спільні
засідання студентського Парламенту та студентів, які мали заборгованості з навчальних
дисциплін за наслідками рубіжного контролю.
За підтримки студентського парламенту здійснювались переведення студентів
технікуму на навчання за кошти державного бюджету України (за наявності місць).
Прес – служба студентського Парламенту щоденно оновлювала новини технікуму
на Офіційній сторінці Черкаського комерційного технікуму в соціальній мережі Вконтакте.
На офіційному сайті Черкаського комерційного технікуму було створено сторінку
студентського Парламенту.
Прес - служба студентського Парламенту інформувала студентів та працівників
технікуму про різноманітні акції, флешмоби, конкурси в Офіційній групі Черкаського
комерційного технікуму та на офіційному сайті технікуму.
За участі представників прес – служби студентського Парламенту у технікумі
проводились музичні перерви та відеоперерви, радіогазети.
Студентський Парламент комерційного технікуму тісно співпрацював з іншими
навчальними закладами. Президент студентського Парламенту Шевченко Поліна постійно
брала участь у засіданнях Студентської ради на базі Обласної Державної Адміністрації,
була обрана заступником Голови Студентської ради міста, постійно відвідувала
конференції, семінари, тренінги та інші заходи, на яких набиралась досвіду, який потім

передавала іншим представникам студентського Парламенту та з гордістю представляла
наш навчальний заклад.
У новому навчальному році представниками студентського самоврядування
технікуму було запропоновано внести зміни до Положення про студентське
самоврядування. Воно було складено відповідно до Типового положення про студентське
самоврядування, розроблене Міністерством освіти і науки України.
Відповідно до Положення була змінена форма організації студентського
самоврядування в Черкаському комерційному технікумі зі студентського Парламенту на
Студентську раду. Зміни набули чинності після одноголосного підтримання пропозиції
представниками на засіданні Студентської ради за протоколом №1 від 5 вересня 2016 р.
Одним із головних завдань на даному етапі є залучення активних, винахідливих та
ініціативних студентів до студентського самоврядування, оскільки Студентська рада це
чудова перспектива розвитку лідерських якостей та можливість покращення не лише
студентського життя нашого технікуму, а й позитивних змін в житті усієї країни, адже за
вами наше майбутнє!
Вважаю, що новообраній Студентській раді в цьому навчальному році слід
працювати над удосконаленням життя студентів в технікумі, залучати їх до продуктивного
і успішного навчання, участі у предметних гуртках, спортивних секціях, організовувати
змістовне і цікаве дозвілля студентів технікуму, проводити різноманітні виховні та
культурно-масові заходи, займатися соц. опитуваннями, благодійною діяльністю.
Сподіваюся, що в подальшому робота Студентської ради буде розвиватися та
покращуватися. Бажаю успіхів та нових звершень!
Дякую за увагу!

