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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА КОМІСІЯ
1. Організує допомогу в разі потреби студентам, які мають незадовільні
оцінки.
2. Залучає студентів до участі в творчих конкурсах, наукових конференціях.
3. Надає допомогу викладачам організації тематичних вечорів, створенні
лекторських груп тощо.
4. Проводить заходи, направлені на підвищення якості знань студентів
(предметні олімпіади, вечори, конкурси, написання наукових робіт,
рефератів).
5. Проводить перевірку відвідань студентами учбових занять і готує
матеріал для засідання стипендіальної комісії.
6. Виходить із клопотанням перед адміністрацією про надання вільного
відвідування учбових занять студентам з відмінними показниками в
навчанні.
7. Голова комісії входить до Ради училища і присутній на засіданнях Ради
при обговоренні питань, що стосуються студентського самоврядування.
8. До складу комісії входять старости всіх академічних груп.

КУЛЬТУРНО-МАСОВА КОМІСІЯ
1. Проводить культурно-масові заходи, концерти, розподіляє між
академічними групами та студентами доручення по підготовці цих
заходів.
2. Інформує громадськість про проведення масових заходів.
3. Складає концертні програми та розробляє сценарії масових заходів.
4. Організує культпоходи до кінотеатрів, музеїв, обласного муздрамтеатру,
філармонії.
5. Сприяє культурно-масовій роботі академічних груп та залучає студентів
до училищних заходів.
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КОМІСІЯ ЧИСТОТИ І ПОРЯДКУ
1. Здійснює контроль за чистотою приміщення училища.
2. Проводить рейди перевірки чистоти аудиторій і про результати повідомляє

громадськість випуском оперативних листків інформації (1 раз на 2 тижні).
3. Проводить конкурс на найчистішу аудиторію і порушує клопотання перед

парламентом про нагородження переможців подарунками (1 раз на рік).
4. Проводить роз`яснювальну роботу з питань статутних вимог Черкаського

музучилища серед студентів-порушників дисципліни.
5. Організує чергування студентів під час проведення концертів та інших

масових заходів.

КОМІСІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Проводить збір інформації з покращення умов навчальної та концертної
діяльності.
2. Проводить опитування, анкетування студентів з питань навчальної та
позакласної діяльності.
3. Виступає з пропозиціями на засіданнях парламенту за підсумками вивчення
громадської думки.
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ПРАВОВА КОМІСІЯ
1. Розробляє законодавчі документи (статут, положення , тощо), стежить за їх
виконанням.
2. Розглядає порушення прийнятих законодавчих актів.
3. Організує зустрічі з адміністрацією та цикловими комісіями училища з
навчальних, організаційних та побутових питань.
4. Рекомендує комісії з “Захисту честі і гідності” розглядати питання з
порушення статутних вимог студентами.

КОМІСІЯ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ
1. Пропонує серед студентів знання основних законів і нормативних
документів про права і обов`язки громадян України.
2. Проводить роботу зі зверненнями до студентів щодо порушень їх прав та
свобод.

КОМІСІЯ ЗВ`ЯЗКІВ З ІНШИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
1. Налагоджує дружні і ділові стосунки з органами студентського
самоврядування інших вузів.
2. Запрошує студентів з інших вузів на училищні концерти та масові заходи.
3. Бере участь в презентації громадських організацій міста та області.
4. Вивчає кращий досвід роботи студентського самоврядування інших вузів.
5. Запрошує на засідання парламенту представників інших вузів для
обговорення досвіду громадської роботи.

КОМІСІЯ СПОРТУ І ТУРИЗМУ
1. Організовує проведення змагань.
2. Проводить туристичні походи, подорожі.
3. Розробляє умови конкурсів, сценарні плани спортивних заходів,
допомагає в проведенні Днів здоров`я.
4. Порушує клопотання перед профкомом про фінансове забезпечення
спортивних та туристичних акцій.

