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1. Загальне положення 

 

1.1. В технікумі, відповідно до законодавства України. Діє студентське 

самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування. 

1.2. Студентське самоврядування створено за ініціативою студентів на 

добровільних засадах. 

1.3. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів і вирішує питання 

навчання і побуту студентів. 

1.4. Через органи студентського самоврядування студенти беруть участь в 

управлінні технікумом. 

1.5. Студентське самоврядування в технікумі здійснюється на рівні 

навчального закладу – студентська рада технікуму. 

1.6. В гуртожитку технікуму працює студентська рада гуртожитку, яка 

працює під керівництвом студентської ради технікуму. 

 

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування 

 

2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для формування 

у студентів організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за 

результати своєї праці. 

2.2. Основні завдання органів студентського самоврядування: 

 удосконалення навчального процесу; 

 удосконалення виховної роботи; 

 зростання соціальної активності студентів; 

 захист прав та інтересів студентів; 

 забезпечення виконання студентам своїх обов’язків; 

 активне сприяння організації і підвищення ефективності поза аудиторної 

роботи; 

 активне сприяння поміщенню побутових умов студентів, проживаючих в 

гуртожитку. 

 

3. Структура і організація роботи органів студентського самоврядування 

 

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні технікуму і 

гуртожитку. 

3.2. Студентська рада обирається студентами технікуму прямим таємним 

голосуванням терміном на один рік. 

3.3. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів 

технікуму, які прямим таємним голосуванням обирають студентську раду. 



3.4. Студентську раду гуртожитку обирають студенти, які проживають у 

гуртожитку. 

3.5. Загальні збори студентів заслуховують звіт членів студентської  ради про 

проведену роботу. 

3.6. Загальні збори прямим таємним голосуванням обирають голову 

студентської ради. 

3.7. Загальні збори обирають студентів для участі в роботі загальних зборів 

технікуму педагогічної ради, стипендіальної комісії ф т. ін. 

3.8. Загальні збори регулярно розглядають найважливіші питання 

життєдіяльності студентів і не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів 

студентського самоврядування. 

3.9. Голова студентської ради організує роботи студентської ради і несе 

відповідальність за ефективність роботи студентської ради. 

3.10. Голова студентської ради має право отримувати від адміністрації 

технікуму інформацію необхідну для здійснення діяльності студентського 

самоврядування. 

3.11. Засідання студентської ради проводяться не рідше одного разу на місяць і 

оформлюються протоколом. 

3.12. Рішення студентської ради доводиться до відома адміністрації технікуму і 

є обов’язковими для виконання всіма студентами технікуму. 

 

4. Права й обов’язки органів студентського самоврядування 

 

4.1. Студентська рада має право: 

 вести конструктивний діалог з адміністрацією технікуму з питань 

забезпечення прав студентів; 

 брати участь в управлінні технікумом відповідно до діючого законодавства і 

Статуту технікуму зокрема узгоджуючи питання відрахування студентів, 

переведення студентів з одного джерела фінансування на інше, поселення і 

виселення з гуртожитку; 

 разом з педагогічною радою затверджувати Положення про організацію 

освітнього процесу в технікумі; 

 звертатися  до адміністрації технікуму з пропозиціями стосовно поліпшення 

умов навчання студентів; 

 отримувати від адміністрації технікуму консультативну підтримку. 

 

4.2. Студентська рада зобов’язана:  

 забезпечувати дотримання прав студентів; 

 забезпечувати виконання студентами своїх обов’язків; 

 звітувати перед студентською громадою про свою роботу; 



 сприяти розвитку і вдосконаленню студентського самоврядування; 

 сприяти додержання академічної доброчесності в студентському 

середовищі. 

 

5. Права й обов’язки адміністрації технікуму щодо взаємодії з органами 

студентського самоврядування 

 

Відповідно до статті 41 частина 8,9 закону України  «Про фахову передвищу 

освіту»: 

5.1. Адміністрація технікуму не має права втручатися в діяльність органів 

студентського самоврядування, крім питань, пов’язаних з безпекою учасників 

освітнього процесу, а також використання бюджетних коштів та майна технікуму 

5.2. Директор технікуму забезпечує належні умови для роботи студентської 

ради, про що укладається відповідна угода. 


