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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ  
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1. Загальне положення 

 

1.1. В фаховому коледжі, 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 фаховим коледжем. 

1.5. Студентське самоврядування в фаховому коледжі здійснюється на рівні 

навчального закладу – студентська рада фахового коледжу. 

1.6. В гуртожитку фахового коледжу працює студентська рада гуртожитку, 

яка працює під керівництвом студентської ради фахового коледжу. 

1.7.  Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

 добровільності, колегіальності, відкритості; 

 виборності та звітності; 

 рівності прав студентів Фахового коледжу на участь у студентському 

самоврядуванні; 

 незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій; 

 академічної доброчесності. 

 

 

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. Органи студентського самоврядування: 

 беруть участь в управлінні Фаховим коледжем у порядку, встановленому 

Законом України «Про фахову передвищу освіту» та цим Статутом. 

 беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, 

побуту та харчування; 

 проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі, 

культурно-мистецькі та інші заходи; 

 беруть участь у заходах щодо забезпечення якості фахової передвищої 

освіти; 



 захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти; 

 делегують своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних 

органів; 

 ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

 беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання здобувачів у гуртожитках та організації харчування; 

 розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування; 

 при формуванні кошторису Фахового коледжу надають обов’язкові до 

розгляду пропозиції щодо розвитку його матеріальної бази, у тому числі з 

питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів; 

 вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм; 

 мають право оголошувати акції протесту; 

 мають право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, 

діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування; 

 виконують інші функції, передбачені Законом України «Про фахову 

передвищу освіту», цим Статутом та положенням про студентське 

самоврядування Фахового коледжу. 

 

3. Структура і організація роботи органів студентського самоврядування 

 

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні фахового коледжу і 

гуртожитку. 

3.2. Виконавчим органом студентського самоврядування Фахового коледжу є 

студентська рада Фахового коледжу. 

3.3. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів 

Фахового коледжу, які: 

 затверджують положення про студентське самоврядування Фахового коледжу; 

 обирають керівника та членів студентської ради, дають оцінку її діяльності; 

 затверджують процедуру використання коштів органів студентського 

самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах; 

 затверджують річний кошторис витрат органів студентського самоврядування, 

вносять до нього зміни, заслуховують звіт про його виконання; 

 обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення 

поточного контролю за діяльністю, станом використання майна та виконання 

бюджету органів студентського самоврядування; 

 формують студентські виборчі комісії з числа студентів Фахового коледжу 

для організації та проведення виборів до органів студентського 

самоврядування; 

 обирають представників студентів Фахового коледжу до складу загальних 

зборів трудового колективу Фахового коледжу та педагогічної ради Фахового 

коледжу; 

 заслуховують звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів 

студентського самоврядування, дають оцінку їхній діяльності; 



 здійснюють інші повноваження, передбачені Законом України «Про фахову 

передвищу освіту», цим Статутом та положенням про студентське 

самоврядування Фахового коледжу. 

 

3.4. Студентську раду гуртожитку обирають студенти, які проживають у 

гуртожитку. 

3.5. Голова студентської ради організує роботи студентської ради і несе 

відповідальність за ефективність роботи студентської ради. 

3.6. Голова студентської ради має право отримувати від адміністрації 

фахового коледжу інформацію необхідну для здійснення діяльності студентського 

самоврядування. 

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

оформлюються протоколом. 

3.8. Рішення студентської ради доводиться до відома адміністрації фахового 

коледжу і є обов’язковими для виконання всіма студентами фахового коледжу. 

 

4. Права й обов’язки органів студентського самоврядування 

 

4.1. Студентська рада має право: 

 вести конструктивний діалог з адміністрацією фахового коледжу з питань 

забезпечення прав студентів; 

 брати участь в управлінні фаховим коледжем відповідно до діючого 

законодавства і Статуту фахового коледжу 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 фаховому коледжі; 

 звертатися  до адміністрації фахового коледжу з пропозиціями стосовно 

поліпшення умов навчання студентів; 

 отримувати від адміністрації фахового коледжу 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 фахового коледжу щодо взаємодії з 

органами студентського самоврядування 

 

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

освіту»: 

5.1. Адміністрація фахового коледжу 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 

фахового коледжу. 

5.2.  Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх 

компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, схвалення 

чи  введення. 

5.3. Директор фахового коледжу забезпечує належні умови для роботи 

студентської ради, про що укладається відповідна угода. 

 

 

 

 


