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П О Л О Ж Е Н Н Я  

Про студентське самоврядування Олександрійського 

політехнічного фахового коледжу 
 

Загальні положення 

 Стаття 41 Закону «Про фахову передвищу освіту» визначає студентське 

самоврядування як невід’ємну частину громадського самоврядування закладу освіти. 

 Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати 

питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в 

управлінні закладом фахової передвищої освіти, 

 Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів, у тому числі 

неповнолітніх. Усі студенти мають рівні права щодо участі у ньому, можуть обиратися 

та бути обраними до його органів. 

 Студентське самоврядування в Олександрійському політехнічному фаховому 

коледжі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків , 

захисту їх прав та сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в 

нього навичок майбутнього організатора, керівника. 

 Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність 

самостійно, 

 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

Конституцією України, законом «Про вищу освіту», законом «Про фахову передвищу 

освіту», Статутом коледжу та цим Положенням. 

 Студентське самоврядування - це професійний партнер у справі виконання 

завдань діяльності коледжу та провадження освітньої діяльності за освітньо-

професійними програмами, за якими здійснюється підготовка фахівців в коледжі, 

 Органи студентського самоврядування сприяють організації навчальної, 
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наукової, національно-патріотичної, волонтерської, культурно-просвітницької, 

спортивно-масової та іншої діяльності. 

 Органи студентського самоврядування користуються всебічною підтримкою і 

допомогою директора коледжу у вирішенні питань забезпечення документацією, 

приміщенням, обладнанням тощо, 

Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

✓ добровільності, колегіальності, відкритості; 

✓ виборності та звітності органів студентського самоврядування; ^ рівності права 

студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

 незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій; 

 академічної доброчесності. 

 Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, відділення, 

коледжу. 

 

Розділ 2 

Основні функції та напрямки діяльності студентського самоврядування 

2.1. Головними сферами участі студентів у життєдіяльності коледжу мають бути 

сприяння в організації: 

-  освітнього процесу; 

- пошуковій роботі; 

- культурно-просвітницької діяльності; 

- спортивно-масової роботи; 

- студентського побуту і дозвілля; 

- системи міжколеджанських відносин. 

2.2. Основними завданнями органів студентського самоврядування в коледжі є: 

• участь в управлінні закладом фахової передвищої освіти у порядку, 

встановленому законом «Про фахову передвищу освіту» та Статутом коледжу; 

• участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, 

науково-пошукової роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, 

побуту та харчування; 

• проведення організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих 

та інших заходів; 

• участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості освіти; 

• захист прав та інтересів студентів, які навчаються у коледжі; 

• делегування своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих  

органів; 

• прийняття актів, що регламентують їх організацію та діяльність; 

• внесення пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм; 

• внесення пропозицій щодо розвитку матеріальної бази коледжу, у тому числі з 

питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

За погодженням з органом студентського самоврядування приймаються рішення 

про: 

• відрахування студентів із закладу коледжу та їх поновлення на навчання; 

• переведення осіб, які навчаються у коледжі з одного джерела фінансування на 

інше; 
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• затвердження Правил внутрішнього розпорядку коледжу  в частині, що 

стосується осіб, які навчаються. 

 

Розділ 3 

Структура і організація роботи органів студентського самоврядування 

• Найвищим органом студентського самоврядування коледжу є конференція; 

• Інтегрованими суб'єктами виховної взаємодії органів студентського 

самоврядування є: 

• директор коледжу – виступає куратором студентського самоврядування, 

спрямовує та координує діяльність органів самоврядування, визначає стратегічну мету та 

основні завдання; 

• заступник директора з навчально-виховної роботи - безпосередньо надає науково-

методичну та практичну допомогу органам самоврядування, забезпечує реалізацію 

мети і основних завдань взаємодії педагогічного колективу та самоврядування, 

надає практичну допомогу в узгодження і взаємодії суб'єктів виховної діяльності. 

• Студентське самоврядування в коледжі трирівневе 

1) на рівні навчальної групи;  

2) на рівні відділення 

3) на рівні коледжу.  

 Вищим органом студентського самоврядування є конференція (квота 3 

студентів від навчальної групи), на якій затверджується положення «Про 

студентське самоврядування Олександрійського політехнічного фахового 

коледжу, обирається виконавчий орган, визначається його структура, термін 

повноважень (1 рік), заслуховуються звіти. 

• Виконавчий орган студентського самоврядування коледжу функціонує у 

формі Студентської ради (кількісний склад може змінюватися в залежності від 

поставлених завдань). 

• Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування 

є: навчальна група, яка має свій орган управління, його голову (старосту)і делегує 

своїх представників на конференцію, які обираються шляхом таємного 

голосування, з числа яких може бути обраний член Студентської ради коледжу. 

• З числа висунених кандидатів конференція безпосередньо обирає членів та 

голову Ради студентського самоврядування. На першому своєму засіданні 

новообрана Студентська рада обирає заступника, секретаря, голів комісій шляхом 

відкритого голосування. 

• Студентська рада - виконавчо-розпорядчий, координуючий та контролюючий 

орган системи самоврядування, який забезпечує реалізацію даного Положення. 

• Робочі органи студентського самоврядування - комісії. 

 

Розділ 4 

голова Студентської  ради права і обов’язки 

• Студентську раду коледжу очолює голова Студентської ради; 

• Голова Студентської ради коледжу здійснює керівництво поточною роботою 

робочих органів студентського самоврядування, представляє органи студентського 

самоврядування в коледжі та за його межами. 
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• Голова Студентської ради коледжу обирається відповідно до даного 

Положення. 

• Голова Ради Студентської ради коледжу: 

- призначає голів комісій; 

- бере участь у засіданнях педагогічної ради коледжу та пропонує для вирішення 

питання, що стосуються інтересів студентів (з правом дорадчого голосу); 

- забезпечує підготовку звітів про виконану роботу; 

- приймає постанови щодо діяльності органів студентського самоврядування; 

- вносить свої пропозиції адміністрації та керівництву підрозділів коледжу з питань 

студентського життя; 

- бере участь в організації міжколеджанських відносин; 

• Постанови голови Студентської ради коледжу є обов’язковими для всіх органів 

студентського самоврядування. 

• Повноваження голови Студентської ради припиняються достроково у випадках: 

- особистої заяви; 

- відрахування з числа студентів Олександрійського політехнічного фахового коледжу; 

- неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров'я; 

- Голова Ради студентського самоврядування коледжу може бути усунений з посади 

рішенням Ради студентського самоврядування коледжу. Рішення про усунення голови 

Ради студентського самоврядування з посади приймається на засіданні Ради 

студентського самоврядування коледжу не менше, ніж двома третинами від загальної 

кількості делегатів. 

- Будь-який студент коледжу може подати заяву про недовіру до голови Ради 

студентського самоврядування коледжу у випадку, якщо до заяви додаються підписи 

10% студентів коледжу. Рада студентського самоврядування для з'ясування обставин, які 

є причиною вираження недовіри до голови Ради студентського самоврядування 

коледжу, утворює тимчасову комісію, яка у п'ятиденний строк встановлює причини 

подання заяви. У триденний строк розглядаються висновки тимчасової комісії і 

виноситься рішення про позачергове засідання Ради студентського самоврядування з 

питань усунення голови Ради студентського самоврядування коледжу з посади. 

 

Розділ 5 

Права та обов’язки членів органів студентського 

самоврядування 

5.1. Заступник голови - за відсутності голови виконує, його обов’язки, забезпечує 

виконання плану роботи Студентської ради, контролює виконання рішень Ради.  

5.2. Секретар - забезпечує організацію засідань Ради, сумісно з головою та 

заступником опрацьовує порядок зборів, збирає і узагальнює пропозиції, які має 

розглянути Рада, веде протоколи, розсилає протоколи зацікавленим сторонам, веде 

листування, несе відповідальність за ведення документації Студентської ради. 

5 .3 . Голови комісій керують роботою, особисто відповідають, за основні напрями 

роботи Студентської ради, забезпечують навчання активу академічних груп своєї комісії, 

узгоджують свої дії з підсистемами Ради. 

5.4. Члени органів студентського самоврядування мають право; 

• узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів щодо 
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організації освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших питань 

життєдіяльності коледжу, звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення, 

сприяти реалізації прийнятих рішень; 

• брати участь у вирішенні питань про відрахування студентів з коледжу;  

• отримувати в адміністрації коледжу інформацію з питань, що стосується 

студентів. 

5.5. Члени органів Студентського самоврядування зобов’язані: 

• сприяти всебічному розвитку здобувачів освіти Олександрійського 

політехнічного фахового коледжу; 

• представляти і захищати інтереси студентів;  

• виконувати покладені на них обов'язки, передбачені цим Положенням. 

5.6. Голова Ради студентського самоврядування та його заступник не можуть 

перебувати на посаді більше, ніж два строки. 

 

Розділ 6 

Функції комісій Студентської ради  

Комісії є робочими органами студентського самоврядування Олександрійського 

політехнічного фахового коледжу. 

6.1. Комісія студентської етики, дисципліни і порядку: 

- контролює виконання правил внутрішнього розпорядку студентами коледжу; 

- здійснює, облік відвідування; 

- налагоджує випуск інформаційних бюлетенів про стан відвідування в 

навчальних групах; 

- застосовує засоби покарання до порушників правил внутрішнього розпорядку, 

статутних вимог коледжу; 

- проводить рейди - огляди зовнішнього вигляду студентів,; 

- контролює стан охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів; 

-  забезпечує профілактику асоціальної поведінки студентів під час 

проведення виховних заходів, організації дозвілля та в побуті; 

- пропагує дотримання норм моралі та студентської етики. 

6.2. Навчальна комісія: 

- контролює успішність студентів коледжу; 

- заслуховує на засіданнях Студентської ради студентів, які систематично 

демонструють негативне відношення до навчання; 

- проводить роботу по збільшенню рівня показників успішності, заохочує розвиток 

творчих здібностей студентів; 

- співпрацює з викладачами та активами навчальних груп у підготовці та проведенні 

предметних декад, олімпіад; 

- налагоджує систему студентських консультативних пунктів; 

- надає всебічну допомогу в роботі навчальних кабінетів, гуртків, наукових 

товариств; 

- проводить заходи спрямованні на пропаганду престижу  обраної професії; 

- вивчає та запроваджує передовий досвід студентського самоврядування та його 

елементів; 

- забезпечує контроль організації практик в навчальних групах; 



6 
 

- здійснює обмін досвідом роботи; 

6.3. Комісія фізичної культури: 

- залучає студентів до активної організації, підготовки та проведення виховних 

заходів, спортивного спрямування; 

- забезпечує участь студентів в спортивних секціях, гуртках, творчих групах; 

- бере участь в державних акціях різноманітних напрямків; 

- організовує змістовне дозвілля студентів у коледжі,; сприяє організації спортивно 

- оздоровчих масових заходів, змагань, спартакіад; 

-  пропагує здоровий спосіб життя. 

6.4. Культурно-масова комісія: 

- бере участь в роботі з підготовки культурно-масових заходів для 

працівників та студентів; 

- організовує огляди та конкурси художньої самодіяльності, прикладної творчості; 

- організовує працівників коледжу та студентів на відвідування культурологічних, 

освітніх, розважальних заходів; 

- організовує пропагандистську і практичну діяльність, спрямовану на формування 

здорового способу життя; 

- виявляє турботу про розвиток аматорських талантів та уподобань, естетичний 

розвиток студентів, організовує роботу зі створення та діяльності колективів 

самодіяльної художньої творчості, клубних формувань, сприяє колективним 

відвідуванням театрів, концертів, кіно тощо; 

- організовує та проводить тематичні культурно-мистецькі заходи, конференції, 

свята, концерти, фестивалі, спектаклі, виставки творів професійного та аматорського 

мистецтва, організовує консультації та лекторії з різних галузей знань. 

6.5. Соціально-побутова комісія: 

- веде облік і здійснює опіку всіх соціально незахищених категорій студентів; 

- контролює використання стипендіального фонду, соціальної допомоги; 

- забезпечує розв'язання проблем організації навчального процесу в коледжі: норми 

навчального навантаження, побутові умови у навчанні, на практиці, тощо; 

- розглядає питання стану здоров'я студентів, здійснює заходи по оздоровленні, 

надає допомогу в роботі медичного пункту; 

- організовує волонтерську роботу; 

- організовує юридичні консультації студентів по захисту їх прав і обов'язків; 

- забезпечує облік та надає практичну допомогу студентам, які знаходяться на 

диспансерному обліку та стаціонарному лікуванні; 

- здійснює роботу зі студентськими сім’ями; 

- підтримує зв’язки з ветеранами педагогічної праці, студентами випускниками; 

- проводить роботу в громадській приймальні по набору абітурієнтів; 

- надає практичну допомогу в оформленні та навчально-методичному забезпеченні 

кабінетів; 

- здійснює заходи по збереженню матеріально-технічної бази коледжу; 

- залучає студентів до участі в ремонті аудиторій закріплених ділянок приміщення 

коледжу; 

- проводить рейди-огляди; 

- проводить екологічні заходи по озелененню закладу, благоустрою прилеглої 
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території; 

- забезпечує дотримання санітарно - гігієнічних вимог, контролює санітарний стан; 

- організовує чергування в коледжі . 

6.6. Комісія прес-центру: 

- забезпечує широку інформацію про рішення конференції, засідань Ради; 

- організовує випуск стінних газет, інформаційних бюлетенів; 

- підтримує зв’язки зі ЗМІ міста, області; 

- організовує конкурси, огляди стінної преси навчальних груп; 

- пропагує досвід роботи коледжу в засобах масової інформації. 

7. Порядок проведення засідань Студентської ради 

7.1. Засідання Студентської ради проводиться один раз в місяць і вважаєтеся 

правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Рада 

приймає рішення більшістю голосів. 

7.2. Кожне засідання Ради фіксується протоколом, що підписується головою (при 

його відсутність заступником), секретарем. 

7.3. На розгляд конференції виносяться найважливіші питання життєдіяльності 

студентів, обумовлені основними напрямами діяльності. 

7.4. Голова Ради звітує на конференції про виконану роботу . 

7.5. Рішення конференції, Ради є обов'язковим для виконання студентами. 

 

Розділ 8 

Додаткові Положення 

8.1. 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 

закладу фахової передвищої освіти). 

8.2. Керівник закладу фахової передвищої освіти забезпечує належні умови 

для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, 

оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, 

відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що 

укладається відповідна угода. 

8.3. Дане положення діє з дня його затвердження на звітно-виборчій 

конференції Ради студентського самоврядування. 

8.4. Зміни та доповнення до даного Положення вступають у силу після 

затвердження на звітно-виборчій конференції Ради студентського самоврядування 

та погодження їх із директором Олександрійського фахового коледжу. 


