
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Президії ЦК  

  “Укрелектропрофспілки” 

 від 23.09.2003р. №П-12-4 

 

 

 

 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

 
про профспілковий комітет студентів (учнів) 

середнього спеціального та професійно-технічного 
навчального закладу 

 

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 
1.1.Первинна профспілкова організація  студентів (учнів) 
середнього спеціального  та професійно-технічного навчального 
закладу ( далі – закладу) створюється відповідно до Статуту та 
Положення про первинну профспілкову організацію 
“Укрелектропрофспілки” за наявністю не менше трьох осіб і 
користується правами юридичної особи.  
1.2.Первинна профспілкова організація студентів (учнів) закладу  
керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом 
України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, 
законодавством України, Статутом “Укрелектропрофспілки”, 
рішеннями територіальних профспілкових органів. Вона сприяє 
підготовці всебічно кваліфікованих спеціалістів, виховання в них 
високих моральних і ділових якостей.  
1.3.Для ведення поточної роботи первинна профспілкова 
організація  студентів (учнів) чисельністю 15 членів профспілки  і 
більше на загальних зборах (конференції) обирає голову і 
профспілковий комітет; ревізійну комісію. У первинних 
профспілкових організаціях чисельністю до 15 членів профспілки 
обирається профспілковий організатор. Довибори членів 
профкому, які вибули  у зв’язку з закінченням навчання, 
проводяться щорічно, на зборах (конференціях). 
1.4.Форма голосування (відкрите чи таємне), кількісний склад 
профкому і ревізійної комісії визначаються зборами 
(конференцією). 
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1.5.На засіданні профкому обираються заступники (заступник) 
голови профкому та скарбник. Ревізійна комісія обирає голову і 
секретаря. 
1.6.Профком представляє інтереси  студентів (учнів) з питань 
навчання, праці, побуту, культури. 
1.7.Профком залучає членів профспілки до активної громадської 
роботи, створює комісії з основних видів профспілкової 
діяльності: організаційної, навчальної, культурно-виховної, 
житлово-побутової, контролю за роботою їдальні, буфету тощо. 
Постійні комісії очолюються членами профкому і проводять свою 
роботу згідно з планами, які затверджуються профкомом. 
1.8.У кожній навчальній групі створюються профспілкові групи. 
На зборах профгрупи відповідно до Статуту профспілки 
обирається профорг. 
 
 

2. ЗМІСТ РОБОТИ ПРОФКОМУ 

 
 

2.1.Профспілковий комітет студентів(учнів): 
2.1.1.сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу, 
мобілізує студентів (учнів) на оволодіння глибокими знаннями, 
формує у них почуття високої відповідальності за навчання; 
2.1.2.спільно з педагогічним колективом, молодіжними 
громадськими організаціями проводить огляди-конкурси на 
кращу навчальну групу, підбиває підсумки і визначає 
переможців; 
2.1.3.за допомогою різних форм роботи (збори, конференції 
тощо) забезпечує участь студентів (учнів) в обговоренні питань 
підвищення рівня успішності, учбової дисципліни, вдосконалення 
навчальних занять, виробничої практики, призначення 
стипендій, розподілу місць в гуртожитку та інших питань, які 
пов”язані з навчанням і побутом студентів (учнів); 
2.1.4.вносить адміністрації навчального закладу пропозиції по 
поліпшенню організації навчального процесу, виробничої 
практики, складанню розкладу занять, курсових екзаменів, 
заліків, консультацій; здійснює громадський контроль за 
дотриманням встановлених учбовими планами норм 
завантаження учнів усіма видами занять; направляє 
адміністрації подання про встановлення підвищеної стипендії; 
2.1.5.всебічно сприяє розвитку технічної творчості студентів 
(учнів), залучає їх до роботи предметних і технічних гуртків, бере 
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участь у проведенні екскурсій на підприємства, організовує 
зустрічі з вченими, ветеранами праці, новаторами виробництва; 
2.1.6.організовує колективи художньої самодіяльності, тематичні 
вечори і конференції, гуртки та об’єднання по інтересах, 
колективні відвідування музеїв, вистав театрів, концертів; 
2.1.7.спільно з адміністрацією навчального закладу, органами 
молодіжних організацій, проводить серед студентів (учнів) 
фізкультурну і спортивну роботу, розвиває туризм;  
2.1.8.бере участь у розробці заходів по оздоровленню учнів, 
поліпшенню медичного обслуговування, порушує клопотання 
про направлення студентів (учнів) у разі потреби на санаторно-
курортне лікування, в оздоровчі спортивні табори. 
2.1.9.спільно з профкомом викладацького складу здійснює 
контроль за станом охорони праці і техніки безпеки в учбових 
майстернях, лабораторіях і кабінетах; 
2.1.10.проводить роботу по задоволенню побутових запитів 
студентів (учнів), досягненню зразкового порядку в гуртожитку, 
здійснює контроль за організацією громадського харчування; 
2.1.11.організовує систематичне навчання профспілкового 
активу, поширює досвід профспілкової роботи, заохочує кращих 
профспілкових активістів; 
2.1.12.проводить роз’яснювальну роботу про роль і завдання 
членів профспілки, залучає всіх студентів (учнів) до вступу в 
профспілку, веде облік членів профспілки, забезпечує сплату 
ними членських внесків, залучає членів профспілки до 
виконання громадських доручень. 
 
 

3. ПОРЯДОК РОБОТИ ПРОФКОМУ 
 

 
3.1.Профком та його комісії працюють за планом, який 
затверджується на засіданні профкому. 
3.2.Згідно зі Статутом профспілки профком проводить збори 
(конференції), виносить на їх обговорення найважливіші питання 
навчання і життєдіяльності студентів (учнів): підвищення 
успішності, зміцнення дисципліни, культурно-побутового і 
медичного обслуговування, організації відпочинку, розвитку 
фізичної культури, організовує виконання постанов загальних 
зборів (конференції), рішень вищестоящих профспілкових 
органів. Систематично інформує членів профспілки про 
виконання  прийнятих постанов та щорічно звітує на загальних 
зборах про виконану ним роботу. 
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3.3.Голова профкому бере участь  у роботі педагогічної Ради, 
приймальної і стипендіальної комісій, комісії по розподіленню 
випускників навчального закладу. 
3.4.При прийнятті рішень (голосуванні) в педагогічній Раді та  
комісіях голова  профкому  користується правом ухвального 
голосу і виступає від імені профспілкової організації студентів 
(учнів). 
3.5.Профком погоджує роботу адміністрації навчального закладу 
з питань: 
-прийняття Правил внутрішнього розпорядку навчального 
закладу в частині, що стосується студентів (учнів); 
-заохочення студентів (учнів) за успіхи в навчальній і 
громадській роботі, надання їм матеріальної допомоги; 
-розгляду питання тимчасового зняття стипендій студентам 
(учням) з відповідних причин; 
-прийняття рішення про виключення студентів (учнів) з 
навчального закладу. 
3.6.Розподіл житлової площі в гуртожитках для студентів (учнів) 
проводиться за спільним рішенням адміністрації і профкому. 
3.7.Адміністрація навчального закладу надає профкому 
безоплатно необхідні приміщення (з обладнанням, опаленням, 
освітленням), транспортні засоби, засоби зв’язку   для 
проведення роботи  та зборів (конференції). 
 
 

* * * * * 
 
 


