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2 СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

1. Студентське самоврядування коледжу здійснюється на рівні 

академічної групи, гуртожитку, відділення, коледжу. 

2. Керівництво коледжу  всебічно сприяє створенню належних умов для 

діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, 

оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі 

Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо). 

3.Вищим органом студентського самоврядування в коледжі є конференція 

осіб, які навчаються у коледжі,  яка: 

 ухвалює Положення про студентське самоврядування коледжу; 

 обирає виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховує 

їх звіти; 

 визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих 

органів студентського самоврядування. 

 щорічно обирає з числа осіб, які навчаються у коледжі, виборних 

представників до складу конференції трудового колективу у кількості 

не менш як 10% загальної кількості її складу.  

4. Виконавчим органом студентського самоврядування коледжу                         

є студентська рада коледжу, до складу якої входить :голова профбюро студентів 

коледжу, голова студентської ради гуртожитку, секретар,  та голови профільних 

комісій.  

 5. Голова студентської ради коледжу обирається шляхом прямого 

таємного голосування простою більшістю голосів на один рік. 

 Голова студентської ради коледжу:  

- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності 

студентської ради коледжу; 

 - представляє інтереси студентської громади Коледжу; 

 - входить до складу педагогічної ради та може брати участь у роботі 

інших колегіальних, робочих органів та комісій Коледжу; 

 - делегує свої повноваження заступникові; 

 - забезпечує організацію проведення Конференції студентів коледжу; - 

ініціює проведення позачергової Конференції; 

 - надсилає запити та отримує інформацію від адміністрації коледжу; - 

має інші повноваження, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та 

цим Положенням. 

 Голова студентської  ради та його заступник можуть перебувати на 

посаді не більш як два строки. 
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6 Секретар студентської ради обирається на першому засіданні 

студентської ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів 

на один рік. Секретар студентської ради веде протоколи засідань, облік 

виконання рішень, відповідає за документообіг. 

7.Головною структурною одиницею системи студентського 

самоврядування  в коледжі є академічна група,  яка  делегує своїх 

представників  на конференцію студентів коледжу. 

8.Студентське самоврядування  відділення формується із представників  

академічних груп і обирає своїх представників до складу студради коледжу. 

9. При студентській раді коледжу та на відділеннях  створюються 

профільні комісії  за певними напрямками роботи:  

 

Комісія з навчальної  роботи 

 

 допомога в організації навчального процесу; 

 аналіз успішності студентів; 

 організація груп взаємодопомоги в навчанні; 

 наявність інформації про кращих студентів, їх досягнення у навчанні; 

 аналіз роботи студентів в гуртках, участі в олімпіадах тощо. 

   

Комісія з контролю дисципліни та порядку 

 

 організація чергування студентів і контроль за його виконанням; 

 контроль за відпрацюванням студентами пропущених занять; 

 попередження правопорушень; 

 організація груп чергування під час проведення поза навчальних 

заходів. 

 

Соціально-побутова комісія 

  

 організація контролю разом з адміністрацією та громадськими 

структурами за умовами проживання студентів; 

 залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час; 

 клопотання перед адміністрацією коледжу про необхідність придбання 

обладнання, технічних засобів навчання тощо; 

 участь у зберіганні обладнання, майна коледжу; 

 озеленення території коледжу та аудиторій. 
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Комісія з організації та проведення дозвілля 

 

 створення плану організації дозвілля студенів; 

 організація та проведення культурно-виховних заходів коледжу; 

 створення студентських клубів за інтересами; 

 художньо-естетичне виховання студентів; 

 організація відвідування музеїв, виставок, концертів, вистав тощо; 

 участь у роботі молодіжних міських організацій та клубів. 

 

Спортивно-оздоровча комісія 

 

 сприяння в організації та діяльності студентських спортивних секцій 

та клубів; 

  організація спортивних змагань, свят фізичної культури та спорту в 

коледжі 

 організація туристичних походів; 

 контроль за профілактикою захворюваності студентів коледжу; 

 літнє оздоровлення студентів. 

 

Комісія з інформації  

 

 випуск тематичних стіннівок, листівок тощо; 

 створення інформаційного літопису розвитку та традицій коледжу; 

 проведення конкурсів стіннівок, санітарних бюлетенів тощо; 

 оформлення приміщень коледжу до свят; 

 забезпечення інформування студентства коледжу про діяльність 

студентського самоврядування. 

 

Соціально-правова комісія 

 

 відстоювання прав студентів перед адміністрацією коледжу; 

 контроль за стипендіальним забезпеченням студентів, призначення 

іменних стипендій, преміюванням, наданням матеріальної допомоги; 

 опіка соціально незахищених категорій студентів, координація та 

оформлення всіх видів матеріальної допомоги та оздоровлення 

студентів; 

 участь у забезпеченні випускників першим робочим місцем; 
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 погодження рішень та порушення клопотань про переведення 

студентів з однієї форми навчання на іншу, з одного джерела 

фінансування на інше. 

 

10. Засідання студентської ради коледжу проводиться не рідше одного разу на 

місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 

обраних до його складу членів. Рішення приймається відкритим голосуванням 

більшістю голосів членів студентської ради коледжу та фіксується протоколом. 

11. Рішення студентської ради коледжу і конференції є обов’язковим для 

виконання. 

   

3 ПОВНОВАЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ 

 

         1. За погодженням з студентською радою коледжу приймаються рішення 

про: 

 відрахування осіб, які навчаються у коледжі, та їх поновлення на 

навчання; 

 переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб; 

 переведення осіб, які навчаються у коледжі за контрактом за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням; 

 поселення осіб, які навчаються у коледжі, в гуртожиток і виселення 

з гуртожитку; 

 затвердження рішень з  проблемних питань у гуртожитку для 

проживання осіб, які навчаються у коледжі; 

 призначення заступника директора коледжу, який відповідає за 

виховну роботу зі студентами. 

2. Студентська рада коледжу: 

 приймає акти, що регламентують їхню організацію та діяльність; 

 проводять організаційні, навчальні, культурно-масові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи; 

 сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у коледжі; 

 розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на 

їхньому балансі та банківських рахунках; 

 виконують інші функції. 

3. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування коледжу 

– конференції трудового колективу повинні бути представлені виборні  
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