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І. РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування 
студентського самоврядування у коледжі.

2. Студентське самоврядування є гарантованим державою правом 
студентів, самостійно або через представницькі органи вирішува ї и питання, 
віднесені до їх повноважень.

3. Студентське самоврядування ВСП «РЕТФК 1ІУВГП» - цс самосНии 
громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління, які 
визначаються директором і здійснюються студентами.

4. Основою і джерелом студентського самоврядування у коледжі 
студентський колектив, який створює відповідні органи самоврядування. У 
студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються 
даному закладі за всіма формами навчання. Кожен студент має право обира; з й 
бути обраним до органів студентського самоврядування.

5. Рішення органів студентського самоврядування, в межмх ж 
повноважень, обов’язкові ДЛЯ виконання студентським КОЛСК і Ній Ж 
відповідного рівня та мають дорадчий характер для адміністрації коледжу.

6. Механізм функціонування органів студентського самовряду ванни 
аналіз, вивчення стану справ у студентських колективах груп, кур<он. 
спеціальностей, гуртожитків, коледжу в цілому. їх обговорення на засіданню, 
цих органів та реальна, практична діяльність по вирішенню існуючих іігиань ; 
проблем, досягненню поставлених цілей

7. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних 
виборних засадах за ініціативою студентів.

8. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 
законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого центрально! 
органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, молоді та спорт у Укра'ш-. 
відповідного центрального органу виконавчої влади. Статутом Ржж-' 
навчального закладу і з Положенням про студентське самовряду в.шия в. 
конкретному вищому навчальному закладі, структурним підрозділом яко ■» ■ 
даний коледж.

9. Перелік повноважень органів студентського самоврядуванні' 
визначається Положенням про студентське самоврядування у коледж; и 
узгоджується з керівництвом даного закладу.

10. Органи студентського самоврядування можуть снівнрацювати 
органами студентського самоврядування інших навчальних заклади.; ' ■ 
молодіжними організаціями, діяльність яких не має політично; є . 
релігійного характеру.

11. Органи студентського самоврядування є вільними віл втручш-ш!' 
політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

12. Керівництво вищого навчального закладу зобов язане сіворюьжл 
умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самовря іужжж,;.

13. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» нредеювинж: 
студентського самоврядування мають право брані участь у рооол 
колегіальних органів навчального закладу.



II. РОЗДІЛ СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В КОЛЕДЖІ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО

ФУНКЦІОНУВАННЯ

1. Базовою структурною одиницею системи студентської о 
самоврядування є академічна група, яка мас: свій орган управління, його голою 
(староста) і делегує свого представника (представників) на загальні збори 
студентів коледжу.

2. Органи студентського самоврядування є виборними. їх формування м 
термін повноважень визначаються цим Положенням.

4. Вищим органом студентського самоврядування є загальні -яїоім; 
студентів.

5. Уповноваженим та виконавчим органом студентською 
самоврядування на всіх його рівнях є Рада. Студентська рада коледж4, 
обирається на загальних зборах студентів і є їм підзвітною.

6. Термін повноважень студентської ради становить 2 (два) роки.
7. У структурі Ради або при ній створюються сектори (комісії । і.: 

напрямами роботи. Призначаються головою студентської ради за участю 
адміністрації коледжу відповідні заступники:

- Заступник з виховної робота
- Заступник з навчальної роботи
- Заступник з спортивної роботи
- Голова редколегії
- Секретар
8. Голова виконавчого органу студентської о самоврядування 

відповідного рівня (студентська рада):
- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльної > і 

виконавчого органу студентського самоврядування;
- представляє інтереси студентської громади;
- може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих оріанів ю 

комісій навчального закладу;
- делегує свої повноваження заступнику;
- забезпечує організацію проведення загальних зборів студент і в.
- ініціює проведення позачергових загальних зборів:
- має право отримувати необхідну інформацію від адмініс і раль ш 

органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльносп:
- має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про с і у ден і ою 

самоврядування у навчальному закладі.
9. Секретар виконавчого органу студентського самоврядування ьс. ь. 

протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за докумсн гообп
10. Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування 

відповідають за збереження документації органу сі\дснтсіжию.' 
самоврядування.

1 1. На базі студентської ради випускається щомісячне періодичне 
видання, метою якого є ознайомлення студентства з діяльністю сту ден іськю; 
ради та з новинами коледжу.

12. Відповідальність за випуск газети несе редколегія на чолі з головним



редактором.
13. До складу редколегії входять:
- Головний редактор
- Заступник головного редактора
- Відповідальний секретар
- Члени редколегії.
14. Студентська рада та редакційна колегія складає план своєї робо; і: н > 

кожен навчальний рік.
15. Засідання Ради та редколегії проводяться кожного тижня в зазначений 

ними день і вважаються правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2 
обраних до її складу' членів. Виконавчий орган приймає рішення більша ік: 
голосів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому 
порядку.

16. Кожне засідання Ради та редколегії оформляється протоколом, якнії 
підписується головою або його заступником і секретарем.

1 7. Старостат- це одна із форм організації Студентської ради.
18. Староста академічної групи вирішує організаційні моменти навч.. 

- виховного плану кожної групи.
19. Староста є посередником між студентом та членом Студентської ра ;;
20. Рішення органів студентського самоврядування і загальних зборні < 

обов’язковим для виконання студентами, яким воно адресоване.
21. У кінці терміну повноваження (при необхідності і раніше) стулентсьто 

рада звітує про свою роботу на загальних зборах студентів.
22. У кінці кожного року редколегія звітує про свою роботу на загальних 

зборах студентів.

ПІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Допомога адміністрації коледжу в організації навчально - вихори 
наукової, спортивно-масової роботи та сприяння її проведенню.

2. Здійснення контролю та координації діяльності хіарос; д ?. 
спеціальностей, курсів, кімнат, блоків та поверхів.

3. Сприяють формуванню у студентів патріотичних почуттів, повагг до 
України, а також почуттів національної свідомості та гідності.

4. Забезпечують захист прав та інтересів студентів, сприяюш 
задоволенню їх потреб у навчанні, побуті, оздоровленні, відпочинку тощо

5. Допомагають адміністрації коледжу в організації побуту сіую-ю 
гуртожитках і здійснюють заходи, направлені на його поліпшення.

6. Здійснюють контроль та координацію діяльності старост академічних 
груп.

7. Здійснюють контроль дотримання студентами дисципліни та І Ірави і 
внутрішнього розпорядку економіко-технологічного коледжу (ла н РІ ІФЕ- 
І Іравил внутрішнього розпорядку в гуртожитках РЕ ГФК.

8. Сприяють створенню умов ДЛЯ ВІЛЬНОГО розвитку особистості Сі\ ІЄН : і 
шляхом його залучення до різноманітних видів іворчої діяльнеє; і



науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної 1О11Ю
9. Беруть участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: вечорів 

відпочинку, дискотек, конкурсів, ОГЛЯДІВ, СВЯ Т, конференцій, СІ Юр І Гі Н! 11 Г\ 
заходів тощо.

10. Беруть участь у розподілі путівок до баз відпочинку університет}.
1 1. Пропагують здоровий спосіб життя, запобігають скоєнню студентами 

правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, ттоїюн\ гоню.
12. Залучають студентів до участі в охороні громадського порядку на 

території коледжу,
13. Сприяють створенню в університеті різних студентських гуртків, 

об’єднань, клубів за інтересами тощо.
14. Сприяють створенню фондів, діяльність яких спрямована на 

популяризацію здорового способу життя, розвиток студентського 
самоврядування, культури та спорту, підтримку навчальної, нищюіа.-, 
діяльності студентів, в тому числі міжнародної.

15. Організовують співробітництво зі студентськими організаціями інших 
навчальних закладів, представляють коледж у місцевих, реї іональшш. 
всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських організаціях.

16. Взаємодіють з органами студентського самоврядування інших країн, 
займаються організацією міжнародних освітніх, наукових, культурних ш 
спортивних студентських обмінів.

17. Беруть активну участь в організації ремонту кімнат, збережеш:; 
належному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчальної о зак. ж ;

18. Беруть участь у роботі викладачів, наставників академічних кр\ н ■■ 
студентами.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОЇ РА III 
КОЛЕДЖУ

Член студентської ради має права та обов'язки, якими паділеш еучшди 
вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відпою дно , ю 
Статуту коледжу.

Крім викладеного, член студентської ради маг право:
1. бути обраним головою студентської ради;
2. бути обраНИМ КерІВНИКОМ СТруКТурНОГО ПІДРОЗДІЛУ СТХ ДеіГГСЬКОЇ рЗ. Ш

3. вільно викладати свої погляди як з питань роботи б\;и. 
структурного підрозділу, так і усієї студентської ради в цілому;

4. бути членом товариств, клубів, ІНШИХ студентських ШілЮВр.-Ш: 
структур, що діють в коледжі;

5. претендувати за активну громадську діяльність на нагородження 
оголошення подяки, отримання премій, стипендій тощо;

6. опротестовувати рішення студентської ради, звернувшись і іюлашшм 
до зборів студентів коледжу.

Член студентської ради зобов’язаний:
1. дотримуватись вимог Статуту коледжу та цього Положення:
2. брати участь у засіданнях студентської ради:



2>. орати участь в голосуванні:
4. брати активну участь в організації та проведенні заходів є;удшп . 

ради:
5. дбати про зміцнення авторитету студентської ради та коледжу:
6. сумлінно виконувати доручення студентської ради;
7. інформувати студентів про діяльність студентської ради:
8. приймати пропозиції та зауваження від студентів коледжу і приводч 

роботи органів студентського самоврядування;
9. залучати студентів коледжу до реалізації завдань діяльності орі днів 

студентського самоврядування.

РОЗДІЛ V. ВИБОРИ ГОЛОВИ І СКЛАДУ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 
КОЛЕДЖУ

і. До участі у виборах допускаються усі студенти коледжу.
2. Збір студентів університету маг право скликати студені ська рал; 

університету. Позачерговий збір може бути скликаний на вимогу не менше, шж 
30% студентів чи адміністрації коледжу.

3. Вибори складу студентської ради проводяться в кінці навча.іьиоіо 
року, в травні місяці.

4. Видача мандатів для голосування відбувається під час ре< сірашї ж ; 
хвилин до початку.

5. Збір студентів є правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2.3 
складу делегатів. Рішення приймаються більшістю голосів.

6. Дата скликання та порядок денний повідомляється не пізніше., шж і за 
10 днів до проведення зборів. Порядок денний формується студентською 
радою коледжу. Пропозиції щодо включення питань до поралю ■ 
вносяться не пізніше, ніж за п’ять днів до призначеної лаги проведення хюрш 
шляхом подачі письмової заявки на ім'я голови студентської ради.

7. Список делегатів подається не пізніше, ніж за три календарних ліг ,<о 
дати проведення голосування.

8. Оголошення про наявність кворуму із числа делегатів та ві.чкпиіія 
збору студентів робить діючий голова студентської ради коледж} .

9. Вибори складу лічильної комісії проводяться на початку, до обрали 
головуючого та секретаря.

10. Обрання та затвердження головуючого та секретаря відб\ в.и ■ ьєя 
на початку. їх кандидатури вносить діючий голова студентської ради.

11. Голосування відбувається шляхом підняття іменних мандаїл-. 
для відкритого голосування затвердженого зразка. За бажанням, вибори ск.іа.р. 
студентської ради коледжу можуть проводитися таємним і олосуванням. якшо 
завчасно підготовлені всі умови для проведення такого юлосування.

12. Кандидатом на пост голови студентської ради може оуіи 
будь-який студент коледжу, що задовольняє наступним вимоіам.

- є студентом коледжу:
- успішно виконує навчальний план;
- приймає активну участь в житті студентства;
- має чітку громадську позицію;



- ініціативна, творча осооистість.
13. Кандидат на посаду голови студентської ради повинен:

- у визначений термін (за два тижня до початку передвиборчої аі і ншії) 
подати заяву про участь у виборах на ім'я діючого голови студентської ради: 

представити на розсуд виборчої комісії свою програму діяльнос ті і
- заручитися підтримкою не менше 25 студентів коледжу (виключаю-ю 

кількість студентів власної академічної групи) у письмовій формі:
бути рекомендованим керівництвом коледжу.

Перед голосуванням між кандидатами відбуваються дебати:
- дебати проводяться за участю всіх кандидатів на пост голови студентське; 

ради
- на дебатах мають право бути присутніми всі студенти та викладачі коледж;, 
-право задавати запитання кандидатам мають опоненти та присутні глядачі.
- час на відповідь кожного кандидата становить не більше двох хвилин, 
кожен з кандидатів повинен корот ко представити себе та свою 
передвиборчу програму, підготувати по два запитання суперникам.
Результати оформляються у вигляді протоколу секретарем конференції.
З числа своїх членів вибрана голова студентської ради коледжу раю',, 

адміністрацією обирають членів. Голова організовує роботу Ради. Секретар гогж 
засідання і веде протоколи, здійснює контроль за виконанням прийнятих ринеш.

Розпорядження ГОЛОВИ Ради Є обов’язковими ДО виконання Сі\ Ден Дм.і < 
Радою відповідного рівня.

РОЗДІЛ VI. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА 
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Для реалізації програми діяльності органи студентського самовря у кашж 
можуть використовувати різні джерела фінансування.

Матеріально-технічне забезпечення органів студентського самовряду ваню 
приміщенням, обладнанням, інструментарієм та коштами може здійснюватися з 
різних джерел:

• за рахунок коледжу (за умови передбаченого фінансування та подачі дія>*•. 
від органів студентського самоврядування на погодження ви гра■ нш л-, 
закладу);

• спонсорські внески та матеріальна допомога (за умови відповіднеє її чинної є- 
законодавства та добровільності внесків партнерів з обов’язковим 
фінансовим звітом, щодо використання коштів);

• членські внески учасників органу студентського самоврядування (за 
умови їх добровільності, підзвітності та з обов’язковим фінансовим гзжж 
щодо використання коштів) ДОДАТКОВО: процедура визнача* і вся 
Положенням про студентську касу коледжу;
• коштів, які надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги амо 

добровільних пожертвувань;
цільових коштів, спрямованих на основну діяльність сіуденіського 

самоврядування.

Органи студентського самоврядування можуть колоді ти ма ісріальпимл 



цінностями, що обов’язково повинні бути інвентаризованими та облікованими на 
базі закладу.

РОЗДІЛ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Порядок внесення змін і доповнень до даного положення

- Положення не може бути змінено, якщо дані зміни передбачаю і ь 
скасування та обмеження прав і свобод студентів.

- Проект про внесення змін до цього положення може буї н поданий до 
Адміністрації коледж, групою делегатів, що складає не менше 20 % від повно, о 
складу студентської ради.

Студентське самоврядування у ВСП «РЕТФК НУВГП» діє на основі даної о 
Положення про студентське самоврядування


