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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування 

студентського самоврядування у Чемеровецькому медичному фаховому 

коледжі (далі – Коледж). 

1.2. Студентське самоврядування – це право і можливість здобувачів 

освіти Коледжу вирішувати питання навчання та побуту, захисту своїх прав 

та інтересів, а також брати участь в управлінні закладом фахової передвищої 

освіти.  

1.3. У студентському самоврядуванні беруть участь здобувачі освіти 

Коледжу. Кожен здобувач освіти має право обирати й бути обраним до 

органів студентського самоврядування. 

1.4. Органи студентського самоврядування створюються на 

добровільних виборних засадах за ініціативою здобувачів освіти (далі – 

Здобувач) і є складовою громадського самоврядування Коледжу. 

1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

Законом України «Про фахову передвищу освіту», Законом України «Про 

освіту», рішеннями Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Статутом Коледжу і даним Положенням. 

1.6. Перелік повноважень органів студентського самоврядування 

визначається Положенням про студентське самоврядування (далі - 

Положення) й узгоджується з керівництвом Коледжу. 

1.7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не 

дублюють роботу первинної профспілкової організації здобувачів освіти, а 

співпрацюють з нею. 

1.8. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з 

органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та 

молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або 

релігійного характеру. 

1.9. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання 

політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій. 

1.10. Адміністрація Коледжу зобов’язана створювати умови для 

забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування. 

1.11. Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» 

представники студентського самоврядування та первинних профспілкових 

організацій студентів мають право брати участь у роботі колегіальних 

органів Коледжу та його структурних підрозділів (педагогічна рада, 

стипендіальна комісія). 

1.12. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

 добровільності, колегіальності, відкритості; 

 виборності та звітності; 



 рівності прав здобувачів освіти на участь у студентському 

самоврядуванні; 

 незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій; 

 академічної доброчесності. 
 

ІІ .МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 
 

2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для 

самореалізації особистості здобувачів освіти і формування у них 

організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за 

результат своєї праці тощо. 

2.2. Органи студентського самоврядування: 

  беруть участь в управлінні коледжем у порядку, встановленому 

Законом та установчими документами коледжу; 

  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 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 та 

наданим їм майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису 

коледжу надають обов’язкові до розгляду пропозиції щодо розвитку його 

матеріальної бази, у тому числі з питань, що стосуються навчання, побуту та 

відпочинку здобувачів освіти; 

  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 та положенням про 

студентське самоврядування Коледжу. 



2.3. За погодженням з органом студентського самоврядування 

приймаються рішення про: 

  відрахування здобувачів освіти та їх поновлення на навчання; 

  переведення осіб, які навчаються у коледжі, з одного джерела 

фінансування на інше; 

  поселення осіб, які навчаються у коледжі, до гуртожитку і виселення їх 

із гуртожитку; 

  діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у коледжі; 

  затвердження положення про організацію освітнього процесу. 

2.4. Рішення з питань, передбачених цією частиною, може бути ухвалене 

без погодження, якщо протягом одного місяця після надходження 

відповідного подання орган студентського самоврядування не висловив своєї 

позиції. 1) беруть участь в управлінні закладом фахової передвищої освіти у 

порядку, встановленому цим Законом та установчими документами закладу 

фахової передвищої освіти; 

 
 

ІІІ. СТРУКТУРА Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні Коледжу, 

відділення, академічної групи, гуртожитку.  

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх 

формування відбувається відкритим голосуванням. Термін повноважень 

органів студентського самоврядування складає один рік. Первинна 

структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні 

академічної групи. 

Керівники органів студентського самоврядування та їх заступники не 

можуть перебувати на посаді більш як два строки. 

З припиненням особою навчання у коледжі припиняється її участь в 

органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому цим 

Положенням. 

3.2. Вищим органом студентського самоврядування є конференція 

здобувачів освіти Коледжу, яка: 

 ухвалює Положення про студентське самоврядування у Коледжі, в 

якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих 

органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування 

Здобувачів про поточну діяльність органів студентського самоврядування; 

 формує і затверджують склад ради студентського самоврядування 

Коледжу; 



 спільно з первинною профспілковою організацією здобувачів освіти 

визначають порядок обрання представників із складу здобувачів до вищого 

колегіального органу громадського самоврядування (зборів трудового 

колективу Коледжу), педагогічної ради; 

 не менше одного разу на рік заслуховує звіти органів студентського 

самоврядування і виносить ухвалу щодо їхньої діяльності; 

 розглядає найважливіші питання життєдіяльності здобувачів освіти, 

окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування. 

Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 

відсотків здобувачів освіти. 

3.3. Виконавчим органом студентського самоврядування Коледжу є 

рада студентського самоврядування (далі – Рада). Вона діє на принципах 

колегіальності і її склад формується конференцією здобувачів освіти коледжу 

по представницькому принципу (1 представник від кожної академічної 

групи). До складу Ради входить також голова студради гуртожитку. На 

першому засіданні члени Ради обирають голову, заступника,   голів секторів 

Ради, а також формують робочий орган – Малу раду. До складу Малої ради 

входять голова, заступник,  голови секторів, голова студради гуртожитку.  

3.4.Голова ради студентського самоврядування коледжу: 

  організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності 

Ради; 

 представляє інтереси студентської громади; 

 може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та 

комісій Коледжу; 

 делегує свої повноваження заступнику; 

 забезпечує організацію проведення конференції здобувачів освіти; 

 ініціює проведення позачергових конференцій; 

 має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та 

органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності. 

Заступник голови ради студентського самоврядування: 

  здійснює загальне керівництво усіх секторів ради; 

  вносить пропозиції щодо покращення роботи студентського 

самоврядування; 

 веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за 

документообіг 

Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування 

відповідають за збереження документації органу студентського 

самоврядування. 

3.5. Рада студентського самоврядування має таку структуру: 

- сектор організаційно-навчальної роботи; 



- сектор культурно-масової роботи;  

- сектор житлово-побутової та волонтерської роботи;  

- сектор спортивно-масової роботи;  

- інформаційний сектор (редколегія газети «Гаудеамус»). 

3.7. Засідання ради студентського самоврядування проводяться не 

менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не 

менше двох третин від числа обраних до її складу членів. Рада приймає 

рішення простою більшістю голосів. 

3.8. Засідання Ради веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід 

засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) 

та секретарем. Рішення ради студентського самоврядування в межах своїх 

повноважень доводяться до відома адміністрації Коледжу. 

 

ІV. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ  ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

4.1. Органи студентського самоврядування мають право: 
 

 отримувати від адміністрації консультативну підтримку та 

інформацію, необхідну для виконання своїх завдань; 

 звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації 

Коледжу та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно 

питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати 

відповіді щодо порушених питань; 

 вести конструктивний діалог з адміністрацією Коледжу закладу щодо 

дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, якщо вони 

порушують права здобувачів освіти, подавати скарги на їх дії. 

4.1. Органи студентського самоврядування зобов’язані: 

 забезпечувати дотримання прав та інтересів здобувачів освіти, 

сприяти виконанню здобувачами освіти своїх обов’язків; 

 порушувати проблеми здобувачів освіти перед адміністрацією; 

 звітувати перед студентською громадою  про свою діяльність; 

 сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування; 

 координувати свою діяльність у Коледжі з іншими студентськими 

об’єднаннями, осередками тощо; 

 узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до 

Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують 

розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів Коледжу. 
 

V. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ КОЛЕДЖУ ЩОДО 

ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 



5.1. Адміністрація Коледжу закладу має право: 

  отримувати інформацію про діяльність органів студентського 

самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про 

поточну діяльність тощо); 

  брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, 

що проводять органи студентського самоврядування (конференціях, 

засіданнях виконавчих органів тощо). 

5.2. Адміністрація Коледжу зобов’язана: 

 створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів 

студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним 

відповідними меблями, оргтехнікою, Інтернетом тощо; 

 інформувати органи студентського самоврядування про важливі 

рішення, які стосуються життєдіяльності здобувачів освіти коледжу; 

 надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, 

фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського 

самоврядування у  Коледжі. 

 

5.3. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів 

студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою 

учасників освітнього процесу, а також із використанням бюджетних коштів 

та майна Коледжу). 

Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх 

компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, 

схвалення чи введення в дію керівником, іншими органами управління 

Коледжу. 

9. Керівник Коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів 

студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, 

забезпечує постійним доступом до Інтернету, відводить місця для 

встановлення інформаційних стендів тощо. 

 


