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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Рада студентського самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати 

питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів здобувачів освіти, сприяє 

гармонійному розвитку особистості, формуванню навичок майбутнього організатора, 

керівника, а також брати участь в управлінні навчальним закладом. 

Усі здобувачі освіти можуть бути обраними й обирати своїх представників до 

органів студентського самоврядування. 

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією 

України, законами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки 

України, Положенням про Студентське самоврядування Коледжу.  

Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

- добровільності, колегіальності, відкритості; 

- виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність самостійно. 

Органи студентського самоврядування користуються всебічною підтримкою і 

допомогою директора коледжу у вирішенні питань забезпечення документацією, 

приміщенням, обладнанням , доступом до інтернету. 

 

Функції та напрями діяльності студентського самоврядування. 

Головними сферами участі студентів у життєдіяльності коледжу мають бути 

сприяння в організації: 

- навчально-виховної роботи; 

- наукової роботи; 

- культурно-масової роботи; 

- фізкультурно-масової роботи; 

- студентського дозвілля; 

- системи міжвузівських відносин. 

 

Основні завдання органів Студентського самоврядування. 

Сформувати у здобувачів освіти високі моральні якості, вміння співпрацювати на 

принципах рівності, демократизму. 

Сформувати толерантне ставлення до різних світоглядів, політичних доктрин, 

релігійних переконань та ін. 

Через широко розвинену систему органів самоврядування  залучити студентів до 

діяльності колективу, навчального закладу, суспільства. 

Забезпечити виконання здобувачами освіти своїх обов’язків. 

Забезпечувати і захищати права та інтереси здобувачів освіти. 

Сприяти навчанню, науковій та творчій діяльності здобувачів освіти. 

Сприяти створенню різноманітних гуртків,  клубів за інтересами. 

Сприяти участі у проектах здобувачами освіти та  співробітництва з навчальними 

закладами інших країн. 

 

2. СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ 

 

Студентське самоврядування є правом студентів коледжу самостійно вирішувати 

питання у межах Положення про Студентське самоврядування Коледжу. Воно 

здійснюється через діяльність голови Ради студентського самоврядування Коледжу. 
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Основними органами студентського самоврядування є: голова Ради студентського 

самоврядування коледжу; заступник голови Ради; секретар; староста; комісії. 

Голова Ради студентського самоврядування коледжу. Голова Ради коледжу є 

главою всієї студентської громади і очолює виконавчу діяльність. 

Голова обирається студентами коледжу на основі загального виборчого права 

шляхом таємного голосування строком на два, три роки. 

Головою Ради може бути студент першого, другого  курсів. 

Вибори голови Ради відбуваються у листопаді  

Голова Ради забезпечує виконавчу діяльність коледжу.  

Голова Ради студентського самоврядування бере участь у засіданнях педагогічного 

колективу коледжу та пропонує для вирішення питання, що стосуються інтересів 

здобувачів освіти; 

Забезпечує підготовку звітів про виконану роботу;  

Голова Ради зобов'язаний: 

1. Призначати дату проведення чергових зборів і визначати порядок денний; 

2. Керувати загальним ходом засідання Ради; 

3. Ставити на голосування кожну пропозицію членів Ради з питань порядку 

денного в порядку надходження і оголошувати його результати; 

4. Своєчасно доводити до членів Ради інформацію, необхідну для їх роботи; 

5. Контактувати з адміністрацією коледжу з питань, пов'язаних з роботою Ради. 

Заступник голови Ради студентського самоврядування коледжу призначається 

головою на термін два роки. Координує діяльність комісій, які діють на рівні коледжу. 

Заступник Голови зобов'язаний: 

1. Виконувати обов'язки Голови за його відсутності; 

2. Формувати порядок денний для чергових зборів; 

3. Контролювати використання матеріально-технічних засобів, виділених Раді.  

Секретар Ради студентського самоврядування коледжу призначається головою 

Ради на термін два роки. Фіксує діяльність Студентського самоврядування (протоколи 

засідань). 

Секретар Ради зобов'язаний: своєчасно сповіщати членів Ради, а також студентів 

коледжу про дату чергових зборів та порядок денний; вести протоколи засідань 

Старостат. До старостату входять  старости навчальних груп. 

Старостат зобов’язаний: 

1. Проводити повсякденну роботу щодо захисту прав та інтересів студентів. 

2. Спрямовувати свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній, 

культмасовій, спортивній та науково-дослідній роботі. 

3. Вчасно повідомляти студентів навчальних груп про заплановані заходи 

(особистий контроль участі студентів навчальних груп. 

Голів комісій призначає та звільняє голова студради; 

Голови комісій: 

- керують поточною роботою; 

- співпрацюють з органами студентського самоврядування 

- виконують рішення голови та заступника голови студради; 

- співпрацюють безпосередньо із старостатом коледжу; 

Комісії є робочими органами студентського самоврядування у Коледжу. В коледжі 

діють такі Комісії: комісія забезпечення освітньої діяльності; комісія культуро – масова; 

комісія спортивно – оздоровча; комісія тематичного оформлення; комісія благодійності;  

Комісія забезпечення освітньої діяльності: координація питань з організації 

навчального та виховного процесів; розробка та проведення загального тестування 

здобувачів освіти щодо якості    навчального процесу; обробка даних тестування і 

висвітлення. 
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Комісія культурно – масова: бере участь в організації дозвілля здобувачів освіти;  

проведенні святкових концертів, виставок, фестивалів, конкурсів; відповідає за регулярне 

висвітлення подій студентського життя на сайті коледжу. 

Комісія спортивно – оздоровча: 

      - в обов'язки входить участь в організації спортивних заходів, дозвілля 

студентів, 

      - туристичних походів, Днів здоров'я; 

      - діяльність комісії спрямована на пропаганду здорового способу життя, 

виявлення спортивно обдарованих студентів; 

      - залучення студентів і викладачів до регулярних занять фізичною культурою. 

Комісія тематичного оформлення: 

      - в обов'язки входить випуск святкових газет;  

      - організація роботи з оформлення інтер'єру коледжу до заходів; 

      - участь в організації та проведенні конкурсів, оформленні виставок; 

Комісія благодійності: 

      - в обов'язки входить організація і проведення благодійних акцій, марафонів; 

      - організація участі в масових міських заходах. 

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Права і обов’язки органів студентського самоврядування. 

Органи студентського самоврядування: 

1) беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом 

України «Про вищу освіту» та Статутом коледжу; 

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 

оздоровлення, побуту та харчування; 

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші 

заходи; 

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості  освіти; 

5) захищають права та інтереси здобувачів освіти, які навчаються у коледжі; 

6) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази коледжу, у тому числі з 

питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

7) мають право оголошувати акції протесту; 

8) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та 

даним Положенням. 

За погодженням з органом студентського самоврядування коледжу приймаються 

рішення про: 

- відрахування студентів з навчального закладу та їх поновлення на навчання; 

- переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на 

навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; 

- переведення осіб, які навчаються у навчальному закладі за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

Органи Студентського самоврядування в коледжі мають право звертатися до 

адміністрації відділення та адміністрації коледжу з пропозиціями та заявами, пов'язаними 

з вирішенням завдань, передбачених основними напрямками діяльності самоврядування. 

Обсяг повноважень органів Студентського самоврядування в коледжі узгоджується 

з адміністрацією коледжу, за тієї умови, що він не може бути меншим, ніж встановлено 

чинним законодавством. 

Члени студентського самоврядування мають право: 

- обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування; 
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- звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, 

що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань; 

- опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів 

студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його 

гідність або ускладнюють досягнення цілей організації. 

Обов'язки: 

- чітко дотримуватися цього Положення; 

-  виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, що спрямовані на 

досягнення мети і вирішення завдань організації 

 

4. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ. 

 

Член органів студентського самоврядування припиняє свої повноваження:  

1) за власним бажанням;  

2) у зв’язку із втратою статусу студента Коледжу; 

3) внаслідок усунення з виборної посади шляхом прямого таємного голосування. 

4) невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків членом студентського 

самоврядування без поважних причин або аморальна поведінка (тобто така, що принижує 

честь та гідність інших осіб) тягне за собою негативні наслідки – припинення 

повноважень і виключення з органів студентського самоврядування за рішенням 

Конференції студентів відповідного рівня. 

 

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У 

СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ 

 

Структура органів студентського самоврядування Гуртожитку. 

Студентське самоврядування гуртожитку здійснюється на рівні гуртожитку. 

Представницьким та виконавчим органом студентського самоврядування 

гуртожитку є комітет мешканців гуртожитку. 

Студентський комітет мешканців формується строком на один рік у складі 1 

студент від кімнати. 

Комітет гуртожитку є підзвітний Голові Студентського Самоврядування . 

Зібрання комітету мешканців гуртожитку є повноважними за умови присутності на 

них не менше половини від їхнього складу. Рішення ухвалюються простою більшістю 

голосів від кількості присутніх із правом голосу. 

Студентський комітет мешканців  гуртожитку: 

1) діє в інтересах мешканців гуртожитку шляхом звернення до 

адміністрації із пропозиціями щодо поліпшення житлово-побутових 

умов, санітарно-гігієнічних норм проживання в гуртожитку; 

2) звертається до адміністрації Коледжу, для отримання необхідної інформації; 

3) скликає засідання мешканців гуртожитку; 

4) сприяє дотриманню мешканцями Правил внутрішнього розпорядку в 

гуртожитку, Договору про проживання, проводить роз’яснювальну роботу щодо 

попередження порушень правил; 

5) порушує питання, пов’язані з умовами проживання, відпочинком мешканців 

гуртожитку, виховною, культурно-масовою та спортивно-оздоровчою роботою в 

гуртожитку; 

6) рекомендує студентів на поселення, переселення чи виселення; 

7) погоджує поселення, переселення та виселення в межах гуртожитку. 

Члени комітету гуртожитку зобов’язані: 
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1) захищати права та інтереси мешканців, представляти їх у відносинах із 

адміністрацією гуртожитку, коледжу 

2) якісно виконувати завдання та рішення, покладені на відповідальних осіб 

комітету гуртожитку та його мешканців; 

3) у своїй діяльності дотримуватися вимог чинного законодавства; 

4) запобігати, а в разі неможливості цього фіксувати порушення прав студентів, 

законодавства, Статуту коледжу, працівниками коледжу і повідомляти про це відповідним 

правоохоронним органам та посадовим особам коледжу. 

Права та обов’язки органів студентського самоврядування гуртожитку. 

Представники комітету гуртожитку мають право: 

1) брати участь в управлінні коледжем у порядку, встановленому Законодавством 

України; 

2) ставити питання про внесення змін у пункті про комітет гуртожитку ; 

3) брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення організації 

дозвілля, оздоровлення, побуту; 

4) проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші 

заходи в гуртожитку; 

6) брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів у гуртожитку; 

8) вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Коледжу, у тому числі з 

питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

9) оголошувати акції протесту; 

10) інші права, передбачені Законодавством України; 

Взаємодія комітету мешканців гуртожитку з адміністрацією Коледжу. 

Студентське самоврядування гуртожитку взаємодіє з Адміністрацією Коледжу на 

засадах поваги, взаємодопомоги, добровільності та в інтересах мешканців гуртожитку. 

Комітет гуртожитку не перебуває в підпорядкованості адміністрації Коледжу. 

Будь-який тиск на представників комітету забороняється. 

Адміністрація Коледжу має право отримувати інформацію про діяльність органів 

студентського самоврядування гуртожитку (плани, звіти, копії протоколів засідань, 

інформацію про поточну діяльність тощо). 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

  

6.1. Студентська виборча комісія (далі – Виборча комісія) – це тимчасовий орган 

студентського самоврядування, покликаний забезпечувати проведення виборів членів до 

органів студентського самоврядування (представників Студентської ради Коледжу). 

6.2. До складу Виборчої комісії входять: 

- троє представників від діючої Студентської ради Коледжу; 

- один представник від кожної комісії Студентської ради Коледжу; 

6.3. Виборча комісія: 

- приймає та реєструє заяви кандидатів на посаду представників СРК; 

- готує та затверджує всі необхідні для виборчого процесу документи (виборчі 

бюлетені, заяви, подання, та інші); 

- безпосередньо проводить вибори; 

- видає виборчі бюлетені; 

- призначає відповідального за реєстрацію кандидатів; 

- призначає відповідального за виготовлення виборчих скриньок та їх розміщення; 

- призначає відповідальних за видачу в день голосування студентам, 

відповідального за збір скарг про порушення виборчого процесу; 

- призначає відповідального за підрахунок голосів; 
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- веде підрахунок голосів; 

- оголошує результати виборів. 

6.4. Перше засідання Виборча комісія проводить за 3-5 днів до початку реєстрації 

кандидатів, на якому обирають голову, який буде керувати на засіданнях. 

6.5. Секретар виборчої комісії обирається на першому засіданні з числа 

представників діючої Студентської ради Коледжу, які входять до складу виборчої комісії. 

6.6. Виборчий процес включає такі етапи: 

- утворення Виборчої комісії; 

- утворення виборчої дільниці; 

- висування та реєстрація кандидатів; 

- проведення передвиборчої агітації; 

- підрахунок голосів та встановлення результатів голосування і результатів виборів; 

- виборчий процес закінчується офіційним оприлюдненням Виборчою комісією 

результатів; 

6.7. Вибори складу СРК проходять на основі загального, рівного, прямого 

виборчого права, шляхом таємного голосування. 

6.8. Право голосу на виборах представників СРК мають студенти усіх курсів денної 

державної та контрактної форм навчання. 

6.9. Кожен студент Університету на виборах представників СРК має один голос. 

6.10. Усі кандидати мають рівні права і можливості брати участь у виборчому 

процесі. 

6.11. Участь студентів Університету у виборах представників СРК є добровільними 

(ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах). 

6.12. Вибори представників СРК є вільними і застосування насильства, погроз, 

обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному волевиявленню, 

забороняються. 

6.13. Голосування на виборах представників СРК є таємними, контроль за 

волевиявленням виборців забороняється. 

6.14. Представників СРК обираються таємним голосуванням простою більшістю 

голосів з тієї кількості виборців, що прийшли та проголосували на виборчій дільниці. 

 

7. ЗАСАДИ УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО 

ДОСЛІДНИЦІКОГО ТОВАРИСТВА 

 

Студентське дослідницьке товариство (далі – СДТ) є об'єднанням студентів, що 

займаються науковою діяльністю на некомерційній основі. СДТ у своїй діяльності 

керується Конституцією України, чинним законодавством. Студентське дослідницьке 

товариство - одна з форм наукової діяльності студентів, спрямована на розширення їх 

наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної діяльності у вільний від 

навчання час або спеціально наданий час. 

Студентське дослідницьке товариство є добровільною організацією студентів, які 

виявили бажання опанувати навичками проведення наукових досліджень і успішно 

поєднують таку діяльність із навчанням.  

Основними цілями роботи СДТ є:  

- сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;  

- формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості; 

- розвиток творчого мислення, наукової самостійності, професійної самореалізації, 

підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення 

й закріплення отриманих у процесі навчання знань;  

Основні завдання студентського дослідницького товариства: 

-  забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, 

конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів;  
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-  формування в студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й 

способам самостійного вирішування наукових . 

-   розвиток вміння роботи в науковому колективі;  

- допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення 

самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем; 

- обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів 

студентських наукових гуртків; 

-   сприяння поглибленому вивчанню в більше широкому плані навчального 

матеріалу; 

-  виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх 

творчого й інтелектуального потенціалу для рішення актуальних завдань підвищення 

ефективності освітнього процесу. 

 

8. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 

 

Делегати на конференцію здобувачів освіти закладу фахової передвищої освіти 

обираються студентами закладу фахової передвищої освіти шляхом прямого таємного 

голосування на строк, що не може бути більшим за один календарний рік. 

Керівники органів студентського самоврядування та їх заступники не можуть 

перебувати на посаді більш як два строки. 

Вищим органом студентського самоврядування є конференція  студентів, які: 

- ухвалюють положення про студентське самоврядування коледжу, визначають 

структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів 

представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування; 

- заслуховують звіти виконавчих органів студентського самоврядування, дають їм 

відповідну оцінку; 

- затверджують процедуру використання коштів органів студентського 

самоврядування; 

- затверджують річний кошторис органів студентського самоврядування, вносять 

до нього зміни та доповнення,  

Адміністрація коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського 

самоврядування. 

1. Директор забезпечує належні умови для діяльності органів студентського 

самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, 

постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних 

стендів тощо 

2. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені 

студентською конференцією (способом голосування). 

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх 

завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів. 

3. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання 

коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 

4. Конференція коледжу збирається не менше двох разів на навчальний рік. Норма 

делегування на Конференцію коледжу становить 4 особи від академічної групи. 

5. Для організації та проведення Конференції коледжу з числа членів студентської 

ради створюється Організаційна комісія. 

6. Конференція коледжу вважається легітимною, якщо на її засіданні присутні не 

менше 2/3 від загальної кількості делегатів. 

7. Дата скликання та пропонований порядок денний Конференції коледжу 

повідомляється не менш ніж за 10 днів до її проведення. 

8. Дату проведення чергової Конференції коледжу визначає студентська рада. 

Головує на Конференції коледжу голова студентської ради, а у разі його відсутності та під 
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