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ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАНIIЯ
КИIВСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ
трАнс портноi IнФрАс труктури

Роздiл l. Загдльпi положеllllfl

1.1. Студентське самоврядувilння - це право i можлl,tвiстъ студеlгiв
(курсшrгiв невiйсъкових) закладiв фасовоi передвипIоi освiти вирiшувати
IIитанIIЯ навчанЕЯ i побутУ, зtlхистУ cBoix прilВ та iHTepeciB, а також брати
ylacTl' в упраRлiннi заклалом фаховоi перелвLтrlцоi освiти. С)сновким органом
стулеlrrського сilмоврядуванIш коледку € Студекгсъка рада Киiвського
фа,хового коледжу трilнспортноI iнфраструIflури, що с громадським
координуючим органом закJIаду освiти, яruй нада€ студентtlм право Й
можливiсть вlлрiшрати питання навчання i побугу, захисту iнгересiв
студентiв, а тtкож брати )пIасть в управлiннi закладом освiти.

1.2. СТУДенТська Рада об'еднуе Bcix студекгiв КиiЪського фахового коледку
трilнспоРтноi iнфРаструктУри. Yci студентИ, якi навчаються у закладi освiти,
мilють piBHi права та мох(угь обrлратися та буги обраншr,rи в склад
студентськоi р4ди.

студентська рада е вакпивим елементом удосконалення навч€шьно-виховноi
та кулътурНо-освiтньоi роботи. iT дiялънiстъ спрямована на зростаннrI
соцiшrьноi та громадськоi акгrшностi в студентському середовищi,
iнiцiативностi та вiдповiдальностi за дорученi спрulви, стимулювtlннrl до
творчосТi, покраЩенIUI навчаннЯ, а т€коЖ сприяннЯ гармонiforому розвlrгку
особистостi студеrrгiв, набутгя ними професiйного досвiду, якоотей та
навиtIок лцерq органiзатора" керiвника,

1.3. ОСНОвНа Мета Студекгськоi р4ди - сприяння гармонiйному, творчому та
irrтелектуалъному рOзвитку,



1,4, У свой дiяльноСтi СтудеНтська Р&да керуgгься зrжонод€lвством, статугом
закJIаду освiти та даним Полоrкенrrям.

1.5. Сryдентська р4да дiе на пршilцrпах:

1 ) добровiлъностi, колегiапьностi, вiдкрlтгостi;

2) виборностi та звiтностi;

3) piBHocTi гrрава студешгiв на rIасть У сЦдеrrгському самоврядуваrшi;

4) незачежностi вiд вIlпиву полiтичrцлч партiй та репiгiйrшш органiзацiй.

роздiл 2. Оргаlliзацiйшо-правовi осlIовп дiяльностi органiв студештського
еамоврядувапЕя

2.1. Вищим органом студентського парламенту е загальнi збори
(конфереIщiя), яка скJIикаеться не рцше одного разу на навчальнrrй piK.

2.2. ЧерГова Конфереrщiя скJIикаетъся СryдеIIтською Р4дою один раз на piK.

2.3. Позачергова Конференцiя сгулеlrгiв скликаеться Сryлекгською радою за
власною iнiцiатlшою або на вимогу не менше як третини студе"тiв деrпrоi
форми навчанюt.

2.4. ПрО скJrик:lнНя Конференцii та поряДок деннlй мае бути повiдомлено
студент€lм не пiзнiш як за 2 днi до дrrl початку rr роботи.
2.5. !елегатИ Конферещii обиРilютьсЯ студентами вiдповiднID( студеIIтських
груп денrrоi форми навчаншI iз свого числа.

2.б- Члеlл,l Студеrrгськоi ради € делегатilми Конференцii без обрання
студентами студентських fруп, в яких вOни навчак)ться.

2.7. Конференцiя € зtконною, якщо на нiй ггрисугнi бiлъше половlлша вiд
зtгttJьного числа делегатiв.

2.8. Рiшенrrя Конференчii приймшоться простою бiльшiстю голосiв за
винятком IIитulнь, пов'язашо< iз BHeceHHrtM змiн та доповнень до IФого
Положенrrя, якi гrриймаються 2/3 голосiв делегатiв Конфереrщii.

Роздiл 3. Повповаження КонФерепцfi

3.1. Вrкlпочно Конференцiя студентiв вlтрiшуе TaKi rпrгання:

о }хвflлеш{я Положеrтrrя гrро Студентську раду;с Вносення змiн та доповнень до Положення про Сryдентську раду;о засЛуховування звiту голови Сryдеrrтськоi Ради про дiяльнiстъ
Студентськоi ради за вiдповiд}rй перiод;

. оцirrка дiяльноотi Студекгськоi ради за вiдповiдrий перiод;



. обрitнrrя Студентсько[ ради;о висловлешш недовiри СтудетrгськiЙ радi;. cкacyBilшUl рiшень Студешсъкоi р4ди.

3,2. ЩО повIIовilкень Конференцii сгудеrrгiв ЕалехФIть також вtлрiшеrшrя Talmo(
питtlнь:

о Заслуховування аrсгrвiв аrсадемiчнrо< цруп, iншrо< студентських
сilмоврядilо( gTpylffyp, що дirоть в колеркi, за вiдповцн}й перiод;, офrка дiяльностi вi/цiлiв, студентських груп та ilшrю< студентських
самовряднш( структур, що дiють в коледжi, за вiдповiднlй перiод;о ЗворненнrI до адмiнiстрацii коледку З подtlнням гtро нiгородженrul,
гrремiювШrня, огоЛошення подяки студентalм коледкУ, що беругь активну
уIастъ в роботi органiв студентсъкого самоврядув€lння;

о ЗВоРНенIUI дО адмiнiстрацii З поданIUIМ про оголошення дог€lни
студеIrтам, Що iгнорують та порушують рiшення органiв студеIrтського
сtlмоврядуваIilrя коледку;

, ЗВ€РII9ння до 4дмiнiстршдii з поданням про нагородд(ення, премiюв{lння,
оголошеш{rI подяки член€lм Студеrrгськоi ради;

Роздiл 4. Мета й завдаппя Стулептськоi радп
4.1. МетоЮ дiяльностi Студентськоi ради е забезпечення виконанIUI
студеIIтtlми cBoix обов'язкiв, захисг ix rтрав i свобод, забезпеченнrI рлов ix
творчого росту, гармонifurого розвШку, формуванllя н€lвиtlок мйбугlъого
оргшriзатор4 KepiBHlm4 BID(oBllHHrI духовностi i культури, зростilшilI
соцiальноi акгlлвноgтi та вiдповiдальностi за доручеIry сцраву через
дiяльнiсть оргшriв студентськOго сtlмоврядувtlннrl.

4.2. Основними зttвдtlннями Студеrrгськоi ради €:

. забезпечення та захист прав та iHTepeciB студеrrтЪ;

. забgзПечонtШ виконання студентами cBoix обов'язкiв;

. СЦРИЯНtUI НаВЧШlьнiЙ, науковiЙ, та творчiй дiяльностi студекгiв;, сцрияшrя у gгвореннi необхiдних р{ов для гtроживilння та вiдпочинку
студекriв;

о GTBOPOHIUI рiзноманiтнID( студентськI,D( rурткiв, товариств, об'€днань,
шубiв за iнтересtlми та надаюш iM допомогти у iх дiяльностi;. оргаНiзацiЯ спiвробiТниIIтва iз сryлеrrгами iнших вицIID( закладiв освiти i
молодiжншли органiз ацiями;

. сприrIIши проведешilо серед студеlrгiв соцiологiчнID( дослiдкеrъ;о сцриянIrяl працевлаштувtlнню BlmlyckrшrciB;
о $lloTb у вирiшеннi мirrсrародного обмiну студентiв.

4.3. Вiлцiли Студентсъкоi ради:

4.3.1. Вiдди культурп та дозвiлля передбачае:



. оргtlнiзаФю дозвiлля та вiдпочшку студешгiв,о н4дtlнIдl допомоги у дiяльностi клубiв за iнтересЕlми, дискотек, музичних
шrсаr,rблiв, колективiв художньоi творчостi;о пров€.щ€tпtя рiзноманiтrпос творч}D( Korпcypciв, святковюr днiв, дискотек,КВК, коlщертiв та фесгlлвшriв;о проведешш заходiв, пов'язанlос з ншIiональними традшдiями, вiдзначеннrl
заг€t льнодержtlвнID( i мiжнародних свят., забезпечення IIIRидкого i якiсного розповсюдкеннrI рiзномшtiтноiiнформшдiI серед студентства;

4.3.4. вЦдИ спорту та волонтерства передбачае:

о Зt}оХочеш{rl студеlrгiв до зfirrlть спортом;
. оргilнiзацirо спортивнID(змагань;, Еадацня допомоги у дfur_пьносгi рiзноманiтнrоr спортивнrоr кпубiв та

секцiй.
, пiдтр1,Il,tки волонтерсъкю( прогрilJt{, благодifoшос аIщiЙ та гrроектiв,

проведення соцlагlьtшоt зо<одiв для студеlrгiв.

4.3.5. Вцд iл н ay*lt, студентськlt х iнiц iaTll в передбачае :

r З8оХоЧення стулекгiв до науково-дослiдноi дiяльностi;, орг€шiзацiю HayKoBI,D( студеIIтських товариств, цроведеrпrя конфереrщiй,
ceMiHapiB. зусгрiчей:

о проведеш{Я предметНш< олiмпiад i KorкypciB наукових робiт студентiв;

о Виявлення здiбностей до науково_дослiдноi роботи студеlrгiв та
оргшriзадiя заIrять сryдентiв наукою;

о органiзацiя спiвпрацi керiвництвц викJlадачiв та студснтськtli мtrлодi;о !ОПОмога керiвн}Iцгву в контролi за нtвчзlльною i трудовою дiяльнiстю
студеrпiв;

о Вносять пропозицii щодо змiсгу освiтrъо-шрофесifuiюr прогрttL{;о Сцрияння створеннк) необхiдних умов навчання та проживання
студентiв;

о Щопомога студентчlм у вирiшеннi соцiшlънlос проблем;

Роздiл 5. Членgтво в Стулештськiй радi
5.1. Членом Стулентськоi ради е кожен студеIIт, ясй безпосередньо бере
rIасть у роботi ради на piBHi групи, курсу, спефалъностi коледжу.

5.2. Пiдставою дJIя црипшIенЕя IшенськID( прав IIрсrгягом визначеного часу
rIи викJIючення з ImeHcTBa е:

о ЗtlВ9РШеннrlнilВчilння;
о вJIасне бшсапlя;
, поРУшення BID(0BHIФ(, MoptlпbнIo( i органiзацiftrrок норм положення;



. невиКонrlннЯ рlшень, приItнятих Сryдентською радою;о нOвикон€lшlrt взятих на себе зобов'язшrъ;о Сист€матична вiдсугнiсть на засiданнях Стулеlrгсъкоi ради.

роздiл 6. Скпад i строк повIlоважепь Стулентськоi радrr
б,1. Загальrпп1 склад Сrудентськоi р4ди визнача€ Конференцiя стулеrrгiв
6.2. Сryденти денноi форми навчашu до цроведення Конференцii мають
право caMocTiforo висуt{ути свою кшцидат}rру для обралшrя до складу
студеrrгсъкоi ради. Taki особи набуваютъ статусу кшцидатiв пiс.шя
затвердкення ix каrцlцатур на засiдшлri Студенгськоi ради.
6.3. СтрОк повноВФкеrЪ СryдентСькоi радИ, обраноi на черговiй Конференцii,
становЕть l piK, Строк повновшкень Сryденгсъкоi ради, оОрЙi 

"uпозачерГовiй КоНфереlщii, дiе до найбrпокчоi черговоi Конфереrщii.
6.4. ПовновФкешrrl Студенгськоi ради попереднього скJIиканн;I
припин,Iються з моменту початку першого засiдшrня Студеlrтськоi р4диIIового скJIIIк€шшш.

б.5. ПовНов€DкеннrI шIена Студентськоi радИ припшUIються рtr}ом з
припиненням повнов€Dкень Студеrrгськоi р4ди.

Роздiл 7. Повпова2кеппя Студештськоi радш
7.1. .Що повновuDкеlъ Стуленrськоi ради нtшежить:

1) брати }^IacTb в управлirrнi зtlкJIадом освiти у порядку, встановленому
Законом Украшпl > Про фаховУ передВLш{У ocBiTy> 

- 

'u buryToм ЗtlкJIаДУ
освiти;

2) братп участь в обговореннi та вирiшеннi пrтгань
цроцесу, науково-дослiдноi роботц органiзацii
побугу та харчувzlння;

3) брати )лIасть у cTBopeшri рiзноманiтнrоr
об'сднаrrь, шrубiв за iкгересами;

студентських гурткiв, товариств,

4) брагИ }цастЬ у зil(одllХ (процесак) щодо забезпечення якоgгi освiти;

5) братИ участЬ в оргшriЗшrii спiвробiтнlпцва iз студент{lми iшших зшсладiв
осв iти i молодiхсrrами органiзацiями;

6) зашщати права та irтгереси студеIrтiв, якi Еtlвчаються у з€lкJlqдi освiти;

7) вносити пропоЗицii щодо змiсry навчальни)( планiв i програлл;

8) вносlrги пропозlшlii щодо розвитку матерiальноi бази зiлкJIаду освiти, у
тому числi з питtlнь, що стосуютъся лобугу та вiдпочиrжу студеrпiв;

удосконiшенюI освiтнього
дозвiл.пя, оздоровленIIJI,



9) вносlати пропОзlпlii щодо проведеншI вечорiв вiдпочlд*су, KoHKypctB, iгор
комаIЦ квк (КлубУ веселих i кмiтлlшш<), випускнш( 

"."орц тlолснiв
спецiшlьностi тощо;

10) мають право оголошувати акцii цротесту;

l l) вrшОIIуватИ irшi фукцiI, передбаЧенi Засоном YKpai'lпa кПро фахову
передвI,IЩу ocBiTy> та ПоложенIUIм про Студентську Р4дк закладу оЪвiти.

роздiл 8. Права та обов'язкп члеlliв Стулентськоi Радп
8.1. ЧлеН СтудеrпСъкоi радИ ма€ праВа та обоВ'язки, якими надiленi студеЕги
закладiв освiти Украilпl згiдно iз зш<онодзtвством та вiдповiдно до iruryry
коледку.

Е.2. KpiM викJIаденого, чJIен Студеrrтського парламенту мають гIраво:

. буги обршrшл головою СтудеlrгськоI ради;. бути обршrшr,r керiвrппсом вiддiлу Сryдеlrгськоi р4ди;, вiuьно виIсrrадати своi пог.пяди як з питаrъ роботи будь-якого вiддiпу, так
i ycici Студекгоъкоi р4ди в цiлому;. бугИ членоМ товариств, шryбiв, irшпл< студентсъкI,о( с€lмовряднLD(
струкгур, що дiють в коледжi;

о претеIщfвати за акпвну громадську дiяльнiсть, но нагородкення,
оголошення подяки, отримашuI премiй, тощо;, оцротестовувати рiшення Студентськоi р4ди, звернувшись з поданшш до
Конференцii студентiв.

8.3. Член Сryлентськоi рали зобов'язаний:

о flотримуватись вимог цього Положешrя;
. брати }лIасть у засiдаrшrях Студентськоi ради;. брати участь в голосувшlнi;
. брати iктивЕу участь в органiзшдii та проведеннi заходiв;. дбати про змiIшешt I авторитету Сryдентськоi р4ди;. срллiнно виконувати дорrIення Сryдеrrгськоi р4ди;. iнформувати студеrrгiв про дiяльнiсть СrУдеr..ськоi р4ди;. rтрrймагИ пропозифi та заУвzDкешUI вiД сryлекгiв з приводу роботи

органiв студентського сilмоврядувilш{rl;
, зtшучати студентiв до решliзацii завдшъ дiяльноgгi оргшriв студеIIтського

самоврядувilшUI;
. здiйсrповати профорiоrгацiйну роботу серед учнiв шкiл щодо встугry укиiвський фаховld коледж коледх( транспортноi iнфраструIOури.



Роздiл 9. Структура та формн органiзацii роботи Студентськогi радп.
9.1. СтрУктурУ Студекгсъкоi р4ди ýшI4дflrоть:

9.2. ОргШriзшliя дiялъностi Студеlrгськоi ради здiйсlлосться у форматi:

, засiдшшя Студеоськоi р4ди - вiдrсркгi, на якlD( мЕlють прtlво буги
присугнi студенти, якi не е членulми Студекгсъкоi рали, цредставники
4дмiнiстрафi, та закркгi, на якID( мЕlють право бути гlрисуrнi виr<-lшочно
тшени Студентськоi рqди; ImllнoBi, якi проводяться у першlй BiBTopoK
кожногО мiсяця, та позtшШаrrовi, якi склиr<аютъся Головою Стулекгсilсоi
ради за власною iнiцiативою або на вимогу не менш як 7 члень
Сryдентськоi ради.. засiдаrпrя У сшlaдi: Голова Сryдентськоi рqдщ голiв вiддiлiв.. засiдаrлrя вiмiлiв.

9.3. Засiдttши Стулентсъкоi р4ди с дйсним, якщо на ньому присугнi не
менше половини ii членiв.

голова Студекгськоi р4ди коледку, гуртожитку.

+
.Щва заступнrпси Голови Студеrrгськоi рqди коледкУ

+
Секретар Сryлеlrгськоi р4ди коледку

+
Голова вiддiлу науки та студентськIо( iнiфатш

+r
Голова вiддiлу культ}Фи та дозвiлля

Ф
Голова вiддiлу спорту та волонгерства

+
Старости академiчнLD( груп

Голова Стулентськоi ради колед2Iсу Вадим Гаврl,шlюк


