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головА студЁнтського
сАмовРядувАн ня
Ё.!.!рожж!на

[1оло>кення про студентське самоврядування (и]вського
кол ед)ку тра нспортн о'[ | нфраструктур и

\.

3агальн! поло}кення

1.1.€тудентське

самоврядування у коледж1 ! е гарантованим державою
правом студент[в, самост!йно вир!шувати питання' в!днесен! до |х
повноважень.
\.2.у студентському самоврядуванн! 6еруть участь €туденти,
навчаються коледж! .

як1

1.3.(ожен т€ удент мае право обирати й 6ути обраним до орган!в
студе нтського са моврядува н ня.
1.4@ргани студентського самоврядування створюються на
добров!льних ви6орних 3асадах за !н!ц|ативою €тудент!в ! е складовою
громадського самоврядуван ня коледжу.

1.5! сво1й д|ял ьност! орга н и студентського самоврядува н ня ке руються
3аконодавством !кра|ни, р[шеннями й!н!стерства осв!ти ! науки
!кра[ни, €татутом коледжу 1 [1оложенням про студентське
самоврядування в коледжу.
1. 6!-1 е

рел ! к

п

овноваже

н

ь орга

н

!

в студе нтського са мо

в

рядува

н

ня

визначасться !-!оложенням про студентське самоврядування у коледж!
й узгоджусться з кер!вництвом вищого навчального 3акладу.
1.7 'у сво|й д!яльност[ органи студентського самоврядування не

дублюють роботу первинно[ профсп!лково] орган[зац![ студент[в,

а

сп!впрацюють з нею.
1.8Фргани студентського самоврядування можуть сп!впрацювати з
органами студентського самоврядування !нших навчальних заклад!в та

молод]жними орган!3ац1ями, д!яльн!сть яких не ма€ пол!тичного або
рел 1г!й ного ха ра ктеру.

1.9.@ргани студентського самоврядування е в!льними в1д втручання
пол!тичних парт!й та рух!в, громадських | рел!ггйних орган!зац|й.
1. 10. (е р1 вн и цтво ви щого на вчал ьного 3а кладу зобов'я3а не створ ювати

умови для за6езпечення д!яльност1 та розвитку студентського
€амоврядування.
1.118!дпов!дно до 3акону }кра1ни к[1ро вищу осв!ту> представники
студе нтського са моврядува н ня та п ерви н н их п рофсп !л ко вих
орган!зац!й студент1в мають право брати участь у ро6от! колег!альних
орган!в вищого навчального закладу та його структурних п[дрозд1л!в.
2.[!|ета | завдання орган!в студентського самоврядування
2.1.]!]етою студентського самоврядування € створення умов для
самореал!зац![ осо6истост! €тудент!в | формування у них
орга

н

1заторських

на вич

ок,

л !де

рських

ре3ультат свос] прац! тощо.
2.2.|1яльн ]сть орга н 1в студе нтського

я

косте й, в!дп ов[дал ьност1 за

моврядува

ня сп ря мова на на
удосконалення навчального процесу, п1двищення його якост|,
са

н

забезпечення виховання духовност! та культури €тудент!в,
студентсько1 молод! соц[ально| активност!.
@сновн | за вда

н

ня орга

н

!

в студентського самоврядува

н

ня

зростання у

:

1.захист прав та !нтерес!в €тудент!в;

2.забезпечення виконання т€ удентами сво|х обов'язк1в;
3.сприяння навчал ьн1й, науков!й та творн!й д|яльност1 €тудент!в;
4.сприяння пол!пшенню умов прожива ння й в!дпонинку €тудент!в;
5'сп рия н ня створенн ю р!знома н !тн их студентських гуртк!в, това риств,
об'сднань, клуб!в за [нтересами та координац1я 1х д|яльност1;
6.сп!вроб!тництво з органами студентського самоврядування !нших
вищих навчальн их заклад[в;
7

.сприян ня

п ра

цевла штува

та залученню €тудент|в
час.

нн

ю

ви

пускн

и к!

в вищих

на вчал ьн

до вторинно| зайнятост1 у в!льн ий

их заклад! в

в1д

навчання

3.€труктура

й орга н!за ц|я ро6оти орга н !в студентського самоврядува

н

ня

€туде нтське са мо в рядува н ня зд! йсн юсться на р[ вн! коледжу, в!дд!л ен ня,
курсу, академ|нно[ групи , щртожитку, з урахуванням типу та специф!ки

3. 1.

д!яльност1 коледжу.

3'2.Аа вс!х р!внях органи студентського самоврядування е виборними.'!х
формування (тасмним голосуванням) та терм!н повноважень ви3начаються
[1оложенням про студентське самоврядування у коледж|. [1ервинна
структурн а оАиниця сцдентського самоврядува н ня створю€ться н а р! вн
академ!нно| групи
!

8ищим органом студентського самоврядування
€

загальн! з6ори а6о

конференц!я студент|в колед}ку, як!:
1.ухвалюють [1оложення про студентське самоврядування у коледж!, в якому
визначаеться структура, повноваження та порядок о6рання виконавчих
орга

н

!

в студе нтського са моврядува

€туде нт! в п ро

2.формують

п

н

ня, порядок

отон ну д[ял ьн [сть орга

н 1в

з

в!тност| та нформува
|

студе нтського само

в

рядува

н

н ня

ня
;

затверджують склад виконавчого органу студентського
самоврядування та о6ирають його голову (заступник[в), визначають терм!н
по

в

новаже

н

]

ь; ви ко навчий ор га н студе нтсько го са моврядува

н

|х

ня €

колег[альним на засадах р[вного представництва в|д ус!х орган1в
студентського самоврядува н ня нижчих р! вн в;
!

3.сп!л ьно з первин ною

п

рофсп!л ковою орга

н !за

ц1ею студент1в визнача ють

порядок обрання представник!в !з складу €тудент!в до вищого колег]ального
органу громадського самоврядування, педагог!чно| ради коледжу ,
в!дд[лення, курсу, групи загальних збор|в або конференц11 колед}ку.
4.не менше одного разу на р1к заслуховують зв!ти орган!в студентського
самоврядування ! виносять ухвалу щодо ]хньо1 д!яльност!;
ро3гляда ють

н а й

важл

и в! ш ! п

основн ими за вда ннями орга

ита
н

|в

н

ня життед1яльн ост[ €туде

нт! в, о

студентського самоврядува

н

кресле

н

!

ня.

[1озанергова конференц|я (загальн! збори) скликаеться на вимогу 10 в!дсотк!в
€тудент[в коледжу або в [нших випадках, якщо це передбачено [1оложенням
про студентське самоврядування у коледж!.

[олова

ви кона

вчого орга ну сщдентського самоврядува

н

ня в!дпов!дного

р!вня:
1.орган1зовус робоц й несе в!дпов|дальн1сть за ефективн]сть д[яльност1
в и ко н а вч о го о р га ну сцде нтсь ко го са мо в
ряду ва н ня ;

2.представля€

[нтереси студентсько1 громади;

3.може 6рати участь у робот! !нших колег!альних, робочих орган]в та ком!с!й
коледжу
4.делегуе сво] повноваження засцпнику голови студради;
5.за6езпечус орга н!за ц!ю п роведен ня
€тудент!в;
6.!н [ц|юе

п

3а гал ьн

их збор!в або конферен

роведен ня по3ачергових 3агал ьн их збор!в або конферен

7.мае право отримувати необх!дну 1нформац1ю

сцде нтського самоврядува

н

ня для

зд! йсне

н

ц1|

ц![;

в1д адм!н|страц!1 та орган1в

ня свое] д1ял ьност!;

8.мас 1нш[ права й о6ов'язки' передбанен! [1оложенням про студентське
самоврядування у коледж!!.
го орга ну студентського са мов рядува н ня веде
протоколи зас!дань, веде о6л!к виконання р!шень, в1дпов!да€ за

9. €е

крета р ви ко на вч

о

документооб!г.
10.

[олова та

се крета р

ви

кона вч ого орга ну студентського са моврядува

н

ня

в!дпо в!да ють за з6ережен ня до кумента ц|| орга ну студентського

самоврядування.
11.!-1ри виконавчому орган! студентського

самоврядування можуть
створюватися сектори в[дпов!дно до напряму роботи.
12.3ас1дан ня ви кон

го

ну студе нтського

моврядува

ня п роводяться
не менше одного разу на м!сяць [ вважаються чинними, якщо на них присутн!
не менше двох третин в1д нисла обраних до |хнього складу член!в.
а вч о

о р га

са

н

3иконавчий орган приймае р!шення простою б!льш!стю голос1в.
13.3ас!да

н

ня ви кона вчого орга ну студентського самоврядува

н

ня веде голова

або, за його дорученням, заступник. !,!д зас!дання ф!ксуеться протоколом,
який п1дписусться головою (заступником) та секретарем.

14.@рга

н

и студе нтського само врядува

н

ня вс1х

р1вн ! в

п

|дконтрол ьн ! та

п1дзв|тн! загальним зборам або конференц|ям в!дпов|дних
р!вн!в. } сво|й
д1ял ьност1 орга н и студе нтського самоврядува н ня керуються 3а ко нода вством,

р[шеннями [!]]н!стерства осв]ти | науки }кра|ни в п1дпорядкуванн[ якого
3находиться коледж, статутом колелжу.
15.Р1шення орган!в студентського самоврядування в межах сво1х
повноважень доводяться до в|дома адм1н!страц!| коледжу.

й ]ж орга нами студе нтського самоврядува н ня, пер ви н ною п рофсп [л ковою
орган!зац1сю студент[в та кер!вництвом коледжу може укладатись угода про
16.

сп1вро6|тн

и

цтво.

4.!'!рава й о6ов' язки орган!в студентського самоврядування

@ргани студентського самоврядування мак)ть право:

4.\отримувати в[д адм| н 1стра ц[| ко нсул ьтати вну п 1дтримку та нформа
необх!дну для виконання сво1х 3авдань;
!

ц!

ю,

ртатися 3 п ропоз иц1ями, заявами, клопота н ня ми до адм1 н |стра ц!|
коледжу стосовно питань, що належать до кола повноважень
цього органу,
та отримувати в[дпов!д! щодо порушен их питань;
4. 2.з ве

4.3.вести конструктивний д[алог з адм!н!страц1сю коледжу
щодо д!й
посадових ос1б, зав!дуюн их в|дд|ленням, якщо вони порушують права
€тудент!в, подавати скарги на |х д1| в|дпов!дно до 3акону !кра1н и
,,|ро
звернення громадян", вимагати реагування на скаргу зг1дно 3 чинним

законодавством;
4.4делегувати

редста вн ик]в до Бсеукра|нсько1 студентсько[ ради
й!н!стерств[ осв!ти | науки !кра|ни.

9рга

н

п

и студентського самоврядува

н

ня зо6ов,яза

н

ри

!:

4.1'.1.за6е3печувати дотримання прав та !нтерес!в €тудент1в,
ви кона н н ю €тудентами
сво|х обов'язк[в;

4.2.2.порушувати проблеми €тудент[в

п

перед адм[н|страц|ею;

сп рияти

4.3.3.зв!тувати перед студентською громадою в|дпов!дного р!вня про свою
д!яльн1сть;

4.4'4.сприяти розвитку та вдоско

н

ал е н н

ю студе нтського са м

ов

рядува

н ня ;

4.5.5.координувати свою д[яльн!сть у коледж! з !ншими сцдентськими
об'еднан нями' осередками тощо;
4.6.6узгоджувати

установленому порядку зм|ни та доповнення до
[1оложення про сцдентське самоврядування та !нш! питання, що потребують
в

ро3гляду на зас!даннях педагог|нно[ ради
5.!_!рава й обов'язки адм|н|страц![ вищого навчального закладу

щодо вза€мод|| з органами студентського самоврядування
Адм|н!страц!я вищого навчального закладу ма€ право:
5.1.отримувати 1нформац1ю про д!яльн!сть орган[в студентського
самоврядування (плани, зв1ти, коп!] протокол[в зас!дань, !нформац!ю про
поточну д!яльн!сть тощо);
5.2.скликати позачергов! загальн! з6ори ни конференц!ю €тудент[в
недотр има н ня орга на

у випадках
м и студе нтського са моврядува н ня т
€ атуту кол еджу та

[1оложення про органи студентського самоврядування у коледж[;
5.3.брати участь чере3 сво1х представник!в !з дорадним голосом у заходах, що
п роводять о рга н и студентського самоврядува н ня (за гал ьн их збо
рах,
конференц!ях, зас!даннях виконавчих орган!в тощо).

Адм|н|страц!я вищого навчального закладу зо6ов'язана:
5.1.1.створити умови, необх[дн| для ефективно1 д!яльност! орган!в
студентського самоврядува н ня : за 6е3печ ити п рим!щенням, обладна
в!дп о в [дн

ими ме6лями' оргтехн

!

ко ю, тел ефон

н

н

им

им з в'я3 ком, нте рнетом тощо;
!

5.2.2|нформувати органи студентського самоврядування про важлив1
р[шення, як[ стосуються життсд!яльност! €тудент!в коледжу;
5'3'3. над авати за можл

вост! 1нформа ц|йну, п ра вову, психолог!н ну,
ф!нансову, матер!альну та |нш! види п!дтримки для розвитку студентського
и

самоврядування у коледж1.

Р[ета ! завдання орган1в студентсько о самоврядування
1!{етого студентського самоврядування е створення
умов для самореал|зац||
особистост| €тудент|в | формування у них орган|заторських навичок,

л|дерських якостей' в|дпов|дальност| за ре3ультат свое| прац| тощо.

{|яльн|сть орган|в студентського самоврядування спрямова на на
удоскон€ш1ення навч€ш1ьного процесу, п|двищення його якост|, забезпечення
виховання духовност| та культури €тудент|в' зростання у студентсько|
молод| соц|ально] активност|.
Фсновн| завдання орган|в студентського самоврядування:
1. захиот прав та |нтерес|в €тудент|в
2. забезпечення виконання €тудентами сво]х обов'язк|в
з. сприяння навч€ш1ьн|й' науков|й татворн|й д|яльност| €тудент|в
4. сприяння пол|птпенн}о умов про)кивання й в|дпонинку студент|в
5. сприяння створеннто р|зноман|тних студентських гуртк|в, товариств,
обе'днань, клуб|в за |нтересами та координац|я !х д|яльност|
6. сп|вроб|тництво з органами студентського самоврядування|нтцих
вищих навча-|1ьних заклад|в
7. слрияння працевла1птуванн}о випускник|в колед)ку та залученн1о
€тулент|в до вторинно| зайнятост| у в|льний в|д навчання час
8. забезпечення унаст| у вир|тпенн| питань м|>кнародного обм1ну
€тудентами.
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