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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Студентське самоврядування Дніпровського фахового коледжу 

радіоелектроніки (далі - Коледж) є невід’ємною частиною його громадського 

самоврядування. 

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів 

самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів 

студентів, а також брати участь в управлінні Коледжу. 
1.2 У своїй діяльності органи студентського самоврядування 

керуються Конституцією України, законами України «Про вищу освіту», 

«Фахову передвищу освіту», Декларацією прав людини, Конвенцією прав 

дитини, указами Президента України, нормативно-правовими актами 

Міністерства освіти та науки України, Міністерства охорони здоров'я 

України, Статуту Коледжу, Положенням про студентське самоврядування. 

1.3 Органи студентського самоврядування у своїй діяльності 

користуються допомогою та підтримкою адміністрації та профспілкового 

комітету Коледжу, зокрема створення належних умов для діяльності органів 

студентського самоврядування (надання приміщень, меблів, оргтехніки, 

забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, 

відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо). 

1.4  Перелік питань, що належить до компетенції органів 

студентського самоврядування, узгоджується з дирекцією Коледжу. 

1.5 Органи студентського самоврядування створюються на 

добровільних виборних засадах за ініціативою студентів. Всі студенти, які 

навчаються в Коледжі, мають рівні права та можуть обиратися та бути 

обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського 

самоврядування. 

1.6  Органи студентського самоврядування в Коледжі можуть 

співпрацювати з органами студентського самоврядування інших закладів 

вищої освіти та молодіжними організаціями, діяльність яких не має 

політичного або релігійного характерів. 

1.7 Органи студентського самоврядування є вільними від втручання 

політичних партій та рухів, громадських та релігійних організацій. 

1.8 Представники студентського самоврядування Коледжу мають 

право на членство в складі Педагогічної ради (не менше як 10% – виборні 

представники з числа осіб, що навчаються в Коледжі). 

 

 

2 МЕТА І ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

2.1 Метою студентського самоврядування є захист прав та інтересів 

студентів, забезпечення їх участі в управлінні Коледжем, а також створення 

можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку 
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студентства, сприяння соціально-громадській активності здобувачів вищої 

освіти. 

2.2 Основними завданнями студентського самоврядування є: 

- захист прав та інтересів студентів у відносинах із адміністрацією 

Коледжу, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими і службовими особами; 

- участь в управлінні Коледжем, зокрема через представників у 

керівних, робочих та дорадчих органах, органах громадського 

самоврядування Коледжу; 

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

- сприяння поліпшенню умов проживання та побуту студентів; 

- сприяння працевлаштуванню випускників Коледжу; 

- надання інформаційної, правової, фінансової (матеріальної) 

допомоги студентам; 

- залучення студентства Коледжу до формування та реалізації 

державної і регіональної молодіжної політики, політики у сфері освіти; 

- співробітництво із студентським самоврядуванням інших вищих 

навчальних закладів, громадськими та іншими неприбутковими 

організаціями (крім тих, діяльність яких має політичне чи релігійне 

спрямування). 

- аналіз навчальної дисципліни та успішності студентів, оперативне 

реагування на її порушення/погіршення; 

- залучення здобувачів вищої освіти до науково-пошукової 

дослідницької роботи; 

- залучення студентів до гуртків художньої самодіяльності, 

спортивних секцій; 

- організація та проведення поза аудиторних тематичних заходів, 

вечорів відпочинку, конкурсів, випускних вечорів, святкових урочистостей 

до знаменних подій і пам’ятних дат тощо; 

- пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню 

студентами насильства, цькування, здійсненню правопорушень: паління, 

вживання ними алкоголю, наркотиків тощо; 

- активна участь в забезпеченні підтримки в належному стані 

приміщень, обладнання та іншого майна Колледжу, дотримання медичної 

форми, виконання правил внутрішнього розпорядку Коледжу; 

- координація діяльності з викладачами, кураторами академічних груп 

студентів та завідувачами відділень. 

2.3 Органи студентського самоврядування Коледжу мають право: 

- брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування студентів; 

- брати участь в управлінні закладом освіти у порядку, встановленому 

законодавством та статутом Коледжу; 
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- брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти; 

- делегувати своїх представників до робочих, дорадчих органів 

Коледжу; 

- самостійно визначати порядок організації своєї діяльності, приймати 

відповідні акти з цього питання; 

- вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та 

організації навчального процесу; 

- вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Коледжу, у 

тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

- сприяти формуванню умов для реалізації інноваційних ідей 

студентів, організовувати заходи з підтримки інноваційної діяльності 

студентів Коледжу; 

- отримувати приміщення та техніку від адміністрації для здійснення 

своїх повноважень; 

- вільно формувати та висловлювати свою думку з усіх питань 

діяльності Коледжу; 

- розпоряджатися майном та коштами, виділеними в установленому 

порядку на діяльність органів студентського самоврядування; 

- самостійно вирішувати питання про погодження рішень, визначених 

чинним законодавством. 
2.4 За погодженням з органом студентського самоврядування в 

Коледжі приймаються рішення про: 

- відрахування осіб, які навчаються в Коледжі, та їх поновлення на 

навчання; 

- переведення осіб, які навчаються в Коледжі за кошти фізичних та 

юридичних осіб, на навчання за кошти регіонального замовлення; 

- затвердження Правил внутрішнього розпорядку Коледжу в частині, 

що стосується осіб, які навчаються. 
2.5 Органи студентського самоврядування Коледжу зобов’язані 

звітувати про свою діяльність, в тому числі фінансову, перед вищим органом 

студентського самоврядування Коледжу. 

2.6 Органи студентського самоврядування проводять свою діяльність 

на рівні Коледжу, відділень, академічної групи. 

2.6.1 Органами студентського самоврядування на рівні Коледжу є: 

- конференція студентів Коледжу; 

- виконавчий орган студентського самоврядування Коледжу – 

студентська рада Коледжу; 

- студентська виборча комісія Коледжу. 

2.6.2 Представником органів студентського самоврядування на рівні 

академічної групи є староста групи та член студентської ради. 

2.6.3 Структура органів студентського самоврядування, що діють у 

Коледжі, визначається Положенням про студентське самоврядування. 
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3 СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

3.1 Найвищим органом студентського самоврядування в коледжі є 

конференція студентів. 

3.2 Основними виконавчими органами студентського самоврядування є: 

- студентська рада коледжу; 

- старостат 

3.3 Виконавчі органи студентської ради коледжу планують роботу за 

напрямами: 

- освіти і науки, основні завдання якого: допомога в організації 

освітнього процесу в коледжі; сприяння навчальній та науковій діяльності 

студентів; організація участі студентів у освітніх програмах та конкурсах; 

розвиток творчих здібностей, обдарувань майбутніх фахівців; залучення 

студентів до роботи предметних гуртків, факультативів; співпраця з 

бібліотекою, проведення читацьких конференцій, обговорення книг; 

заохочення студентів за відмінну навчальну працю; сприяння виробленню у 

студентів навичок самовиховання, самовдосконалення. 

- підготовка статей, публікацій для оприлюднення результатів 

діяльності на студентських конференціях різного рівня; залучення студентів 

Коледжу до співпраці з науковими товариствами інших закладів освіти, а 

також регіональними, всеукраїнськими та міжнародними науковими 

спільнотами; 

- соціально-правовий, основні завдання якого: ознайомлення із 

Статутом коледжу, Правилами внутрішнього розпорядку, Положенням про 

студентське самоврядування; забезпечення і захист прав та інтересів 

студентів; сприяння соціальному захисту студентів-інвалідів, студентів-сиріт 

та студентів, що залишились без піклування батьків; участь у виділенні 

матеріальної допомоги малозабезпеченим студентам; сприяння покращенню 

правової освіти майбутніх фахівців, організація лекцій, зустрічей, диспутів, 

вечорів запитань і відповідей за участю працівників правоохоронних органів; 

проведення роботи з профілактики антигромадських вчинків серед студентів; 

організація психологічної підтримки та виховання, вивчення морального 

клімату в колективах академічних груп; проведення соціологічних 

досліджень (за потребою); індивідуальна робота зі студентами, які 

допускають пропуски занять без поважних причин, порушують етичні норми, 

правила внутрішнього розпорядку Коледжу; розвиток волонтерського руху; 

- художньо-естетичний основні завдання якого: формування у 

майбутніх фахівців якостей інтелігентної, високоосвіченої людини, 

громадянина-патріота; організація публічних зустрічей з відомими людьми, 

«круглих столів», усних журналів, прес-конференцій з актуальних проблем; 

відзначення державних і народних свят, пам’ятних історичних дат, 

визначних подій; організація тематичних вечорів, конкурсів, творчих звітів, 

виставок; залучення студентів до роботи гуртків художньої самодіяльності, 

об’єднань за інтересами; організація екскурсій в музеї, на виставки, в 
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картинні галереї, ознайомлення з театральним та кіномистецтвом, участь у 

мистецьких заходах, творчих конкурсах тощо. 

- внутрішніх справ, основні завдання якого: організація студентів для 

участі у конкурсах на кращий санітарно-естетичний стан кабінетів, кімнат; 

залучення студентів до чергування по коледжу, в кабінетах коледжу; 

дотримання правил внутрішнього розпорядку студентами коледжу; 

проведення заходів з благоустрою та озеленення території коледжу, 

конкурсів на кращий дизайн-проект; співпраця з працівниками бібліотеки 

коледжу щодо збереження студентами підручників; співпраця з 

працівниками їдальні щодо забезпечення порядку в їдальні, етичної 

поведінки студентів коледжу під час обіду, на перервах, під час занять та 

поза аудиторних заходів. 

- спорту та здоров’я, основні завдання якого: пропаганда здорового 

способу життя; організація зустрічей з лікарями, перегляду відеофільмів, 

спрямованих на протидію палінню, вживанню наркотичних речовин, 

алкоголю, з питань профілактики інфекційних захворювань та СНІДу; 

залучення студентів до занять у спортивних секціях, до участі у спортивних 

змаганнях; Дні здоров’я; допомога в організації і проведенні туристичних 

походів. 

- прес-центр, основні завдання якого: організація і проведення 

конкурсів листівок, бюлетенів, малюнків; фотоконкурсів, фотосушок, фото та 

відеоколажів, флешмобів; конкурсів відеокліпів; допомога у проведенні 

тематичних виховних годин в академічних групах; оформлення 

інформаційного стенду ради студентського самоврядування; поширення 

інформації (зокрема, у соціальних мережах) серед студентів щодо діяльності 

студентського самоврядування; забезпечення фото та відео зйомок 

концертних та святкових програм, поза аудиторних виховних заходів, 

науково-практичних конференцій тощо, формувати інформацію для 

розміщення на сайті коледжу; забезпечувати наповнення вкладки 

«Студентське самоврядування». 

- туристичний, основні завдання якого: організація туристичних 

екскурсій по місту, області, Україною з метою ознайомлення з історичними, 

архітектурними й природними пам’ятками та організації культурного 

дозвілля студентської молоді Коледжу. 

- студентське наукове товариство, основні завдання якого: сприяння 

розвитку наукової діяльності студентів Коледжу; організація теоретичних та 

науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, 

дебатів, виставок творчих робіт тощо; 
3.4 Виконавчі органи - старостат: 

- на відділеннях (комп’ютерних систем, радіозв’язку та радіотехнічних 

відділеннях) – голови студентських рад відділень, 

- в академічних групах – старости груп. 
3.5 Рада студентського наукового товариства. 
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4 КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 

 

4.1 Конференція студентів Коледжу є вищим представницьким 

органом студентського самоврядування закладу, який обирається терміном 

на один рік шляхом прямого таємного голосування. 

4.2 До складу конференції студентів входять делегати від кожної 

академічної групи. Делегати обираються зі складу студентів групи шляхом 

прямого таємного голосування не пізніше 1 жовтня. 

Від однієї академічної групи обирається 5 делегатів із числа студентів 

цієї групи. 

Делегати Конференції студентів Коледжу обираються терміном на 

один рік. 

Проведення виборів делегатів покладається на старост відповідних 

академічних груп. Протоколи відповідних виборів мають зберігатись у 

студентській виборчій комісії. 

Не можуть бути обраними делегатами на конференцію студентів 

Коледжу виборні члени виконавчих органів студентського самоврядування 

Коледжу, відділення, студентських виборчих комісії. 
4.3 Конференція студентів Коледжу: 

- ухвалює положення про студентське самоврядування Коледжу, 

визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних 

виборів представницьких та виконавчих органів студентського 

самоврядування на всіх рівнях; 

- заслуховує звіти виконавчих органів студентського самоврядування, 

дає їм відповідну оцінку; 

- обирає контрольно-ревізійну комісію, студентську виборчу комісію; 

- встановлює порядок, залучення, використання коштів студентського 

самоврядування Коледжу; 

- затверджує кошторис витрат органів студентського самоврядування, 

вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання; 

- встановлює порядок погодження органами студентського 

самоврядування Коледжу рішень, які приймаються виключно за їх 

погодженням; 

- скасовує рішення виконавчих органів студентського самоврядування 

Коледжу, відділення у разі їх невідповідності чинному законодавству, 

Статутові Коледжу або Положенню про студентське самоврядування 

Коледжу; 

- встановлює порядок обрання представників студентів для участі у 

виборах керівника Коледжу; 

- приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю 

студентського самоврядування Коледжу. 
4.4 Конференція студентів скликається як чергова або позачергова. 

Чергова конференція проводиться не рідше двох разів на рік. 

Позачергова конференція студентів скликається на вимогу: 



10 

 

 

- не менш як десяти відсотків від загальної кількості студентів 

Коледжу; 

- виконавчого органу студентського самоврядування Коледжу; 

- контрольно-ревізійної комісії. 

В загальному порядку про скликання Конференції повідомляється не 

пізніше, ніж за десять днів до її проведення. Про скликання позачергового 

засідання Конференції студентів Коледжу може повідомлятися у термін 

менше ніж за десять днів до її проведення за рішенням Студентської ради 

Коледжу. 

4.5 Порядок проведення конференції студентів Коледжу. 

4.5.1 Перед початком конференції студентів Коледжу здійснюється 

реєстрація делегатів та видача їм мандатів. Конференція студентів Коледжу 

вважається правочинною, якщо на ній зареєструвалися не менш 50% + 1 від 

загальної кількості обраних делегатів. 

4.5.2 На початку конференції студентів Коледжу із числа делегатів 

обирається головуючий, секретар та лічильна комісія конференції. До 

обрання Головуючого Конференцією та її секретаря їх обов’язки виконують 

Голова Студентської ради Коледжу та секретар Студентської ради Коледжу 

відповідно. 

4.5.3 Обговорення питань на конференції студентів Коледжу 

відбувається відповідно до затвердженого нею порядку денного. До порядку 

денного позачергової конференції студентів Коледжу обов’язково 

включаються питання, що були запропоновані до розгляду у поданні про її 

скликання. На пропозицію делегатів до порядку денного конференції 

студентів Коледжу можуть бути включені також інші питання. 

4.5.4 Конференція студентів Коледжу проводиться гласно і відкрито. 

Право бути присутнім та брати участь в обговоренні питань має кожен 

студент Коледжу. 

За рішенням конференції студентів Коледжу право виступу на ній 

може бути надано представникові адміністрації Коледжу. 

4.5.5 Рішення на конференції студентів Коледжу приймаються 

шляхом прямого відкритого голосування делегатів (шляхом підняття 

мандатів). Таємне голосування проводиться за рішенням, підтриманим не 

менш як третиною присутніх делегатів. Делегати голосують особисто; 

передання делегатом права голосу на конференції іншій особі не 

допускається. 

Рішення конференції студентів Коледжу вважається прийнятим, якщо 

за нього проголосувала не менш як 50% + 1 від присутніх делегатів, крім 

випадків, передбачених цим Положенням. 

У разі прийняття рішення на конференції студентів Коледжу шляхом 

таємного голосування, виготовлення бюлетенів, проведення такого 

голосування та підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати 

таємного голосування оформляються протоколом лічильної комісії, який 

підписується усіма її членами. 
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Для прогнозування результатів голосування питання порядку денного, 

головуючий може проводити сигнальне голосування. 

4.5.6 Конференція студентів Коледжу протоколюється. Ведення 

протоколу покладається на секретаря конференції. Протокол складається 

упродовж трьох днів з дня проведення конференції студентів Коледжу та 

підписується головуючим та секретарем конференції. 
4.6 Статус делегатів на конференцію студентів Коледжу. 

Делегати на конференцію студентів Коледжу здійснюють свої 

повноваження на громадських засадах. 

Делегати мають право: 

1) входити до складу тимчасових комісій; 

2) вносити пропозиції щодо порядку денного засідань Конференції 

студентів та Студентської ради Коледжу; 

3) робити звернення та звертатись за роз’ясненням до Адміністрації 

Коледжу, завідувача відділення коледжу тощо. 

4.6.1. Делегати зобов’язані: 

1) брати участь в засіданнях Конференції студентів Коледжу. За 

відсутність без поважних причин на засіданнях Конференції більше 2 разів 

делегат може бути виключений зі складу Конференції; 

2) запобігати, а в разі неможливості цього, фіксувати порушення 

законодавства, Статуту Коледжу, цього Положення студентами та 

працівниками Коледжу і повідомляти про них органи студентського 

самоврядування; 

3) повідомляти органи студентського самоврядування Коледжу, 

відділення, контрольно-ревізійну комісію та Конференцію студентів 

Коледжу щодо виявлених фактів корупції в Коледжі; 

4) доводити до відома органів студентського самоврядування та 

Конференції студентів Коледжу скарги та пропозиції студентів щодо 

навчально-освітнього процесу, якості освіти, побутових, санітарно-

гігієнічних умов, харчування тощо. 

4.6.2. Повноваження делегатів на конференцію студентів Коледжу 

припиняються достроково у разі: 

- складання повноважень за власним бажанням; 

- припинення навчання у Коледжі; 

- надання делегатові академічної відпустки; 

- обрання делегата членом виконавчого органу Коледжу, відділення. 

У разі дострокового припинення повноважень делегата проводяться 

проміжні вибори делегата від тієї академічної групи, від якої його було 

обрано, в порядку, встановленому пунктом 2.2 цього Положення. 
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5 ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

КОЛЕДЖУ 

 

5.1 Виконавчі органи студентського самоврядування утворюються на 

рівні Коледжу та можуть утворюватися на рівні відділення у формі 

студентської ради. 

5.2 Студентська рада Коледжу є виконавчим органом студентського 

самоврядування і представляє інтереси всіх студентів Коледжу. 

До складу Студентської ради Коледжу входять: 

1) голова Студентської ради Коледжу, який обирається шляхом 

прямого таємного голосування студентів Коледжу; 

2) заступник голови Студентської ради Коледжу; 

3) секретар Студентської ради Коледжу; 

4) скарбник Студентської ради Коледжу; 

5) голови та заступники виконавчих органів студентського 

самоврядування відділень, які (у разі необхідності) обираються шляхом 

прямого таємного голосування студентів відповідного відділення; 

6) голови та заступники центрів Студентської ради Коледжу, які 

обираються шляхом прямого відкритого голосування членів Студентської 

ради на першому засіданні; 

7) секретаря Студентської ради Коледжу; 

8) члени, які обираються шляхом прямого таємного голосування 

студентами Коледжу за мажоритарною системою. 

5.3 Виборчий процес на виборах голів, членів виконавчих органів 

студентського самоврядування передбачає такі етапи: 

- оголошення про початок виборчого процесу; 

- висунення та реєстрація кандидатів; 

- вибори; 

- встановлення та оголошення результатів виборів. 

Порядок проведення прямих таємних виборів голів, членів виконавчих 

органів студентського самоврядування встановлюється окремим 

положенням, яке затверджується конференцією студентів Коледжу. 

5.4 Студентська рада Коледжу: 

- представляє інтереси студентів Коледжу у відносинах із 

адміністрацією, звертається від імені студентської громади із пропозиціями, 

клопотаннями, скаргами; 

- сприяє покращенню рівня навчального процесу у Коледжі; 

- бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування у Коледжі; 

- надає студентам, студентським організаціям (ініціативам) підтримку 

у погодженні із адміністрацією Коледжу організаційних питань, пов’язаних 

із проведенням просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших 

заходів; 
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- розробляє поточні та стратегічні напрями діяльності і розвитку 

студентського самоврядування Коледжу; 

- погоджує в порядку, який встановлюється конференцією студентів 

Коледжу, правила внутрішнього розпорядку Коледжу в частині, що 

стосується осіб, які навчаються;  

- оскаржує в установленому порядку рішення, дії та бездіяльність 

адміністрації Коледжу, якщо вони порушують права та законні інтереси 

студентів; 

- бере участь у підготовці правових актів, що стосуються прав та 

обов’язків студентів; 

- здійснює поточне керівництво фінансовою діяльністю студентського 

самоврядування Коледжу в порядку, який визначається Конференцією; 

- інформує студентів Коледжу про свою діяльність; 

- створює тимчасові комісії, робочі групи для вирішення поточних 

питань, встановлює порядок їх діяльності; 

- вирішує питання про співпрацю або входження до місцевих, 

регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських 

об’єднань, спілок та союзів та укладає з ними відповідні угоди; 

- представляє студентське самоврядування Коледжу в органах 

місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та 

міжнародних громадських організаціях; 

- здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та 

іншими актами. 

5.5 Засідання Студентської ради Коледжу. 

Основною формою діяльності Студентської ради Коледжу є її 

засідання. Засідання Студентської ради Коледжу скликаються його головою, 

заступником голови чи 1/3 кількості членів Студентської ради у міру 

потреби. 

Засідання Студентської ради Коледжу вважається правочинним за 

умови участі у ньому 50 % + 1 від загального складу. 

Засідання проводиться не менше одного разу на місяць і вважається 

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

членів. 

Засідання Студентської ради Коледжу є відкритими. З дозволу 

головуючого присутні на засіданні особи мають право вносити питання на 

розгляд Студентської ради Коледжу. 

Рішення Студентської ради Коледжу приймаються шляхом прямого 

відкритого голосування його членів (шляхом підняття руки). За потреби, 

голосування є таємним. 

Засідання Студентської ради Коледжу протоколюється. Ведення 

протоколу засідання покладається на секретаря Студентської ради. Протокол 

засідання Студентської ради складається протягом трьох днів з дня 

проведення засідання та підписується головуючим засідання та секретарем. 
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5.6 Голова Студентської ради Коледжу. 

5.6.1 Вибори голови студентської ради проводяться в один тур. 

Обраним головою студентської ради вважається той студент, який набрав 

більшу кількість голосів. 

5.6.2 Кандидатом на посаду голови студентської ради може бути 

будь-який студент Коледжу, який виявив бажання та подав заяву на ім'я 

голови виборчої комісії. Заява кандидата на посаду голови студентської ради 

Коледжу повинна містити: 

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 

- кольорове фото 34; 

- характеристика досягнень кандидата. 

Документи подаються не пізніше ніж за два тижні до проведення 

виборів. 

Кандидату на посаду голови студентської ради Коледжу повинно бути 

не менше 18 років, повинен пропрацювати в органах студентського 

самоврядування Коледжу не менше 1 року. 

Одна і та ж сама особа не може займати посаду голови студентської 

ради більше, ніж два терміна підряд. 

5.6.3 Передвиборча агітація кандидата на посаду голови Студентської 

ради починається з дня реєстрації кандидата студентською виборчою 

комісією і закінчується за один день до виборів. 

Вибори голови студентської ради є рівними: делегати беруть участь у 

виборах на рівних засадах, кожен делегат має один голос. 

5.6.4 Голова Студентської ради Коледжу: 

1) підписує рішення, інші документи Студентської ради Коледжу; 

2) забезпечує дотриманням Студентською радою Коледжу вимог 

законодавства, рішень конференції студентів Коледжу; 

3) виступає від імені Студентської ради Коледжу без окремого 

доручення, звітує про його діяльність; 

4) здійснює організаційне керівництво членами Студентської ради 

Коледжу; 

5) головує на засіданнях Студентської ради Коледжу; 

6) вносить кандидатури заступника голови, секретаря, керівників 

комітетів на розгляд Студентської ради Коледжу; 

7) візує від імені Студентської ради Коледжу рішення, які підлягають 

погодженню з таким органом, якщо інше не передбачено рішенням 

конференції студентів Коледжу; 

8) несе відповідальність за фінансову діяльність Студентської ради 

Коледжу. 

5.7 Повноваження голови, члена Студентської ради Коледжу 

припиняються достроково у разі: 

- складання повноважень за власним бажанням; 

- припинення навчання у Коледжі (з поверненням повноважень у разі 

поновлення студента на навчання на даному відділенні Коледжу). 
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У разі дострокового припинення повноважень голови Студентської 

ради Коледжу, виконання його повноважень покладається на заступника 

голови. 

У разі дострокового припинення повноважень члена Студентської ради 

Коледжу, можуть проводитися проміжні вибори такого члена. У разі їх 

проведення процедура таких виборів визначається відповідним положенням, 

яке затверджується рішенням Конференції студентів Коледжу. 

 

 

6 СТУДЕНТСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

 

6.1  Студентська виборча комісія Коледжу, відділення є постійним 

робочим органом, який здійснює підготовку, організацію та проведення 

виборів до органів студентського самоврядування Коледжу, відділення. 

6.2 Студентська виборча комісія Коледжу, відділення обирається 

конференцією студентів Коледжу терміном на один рік у порядку, 

встановленому Положенням про студентське самоврядування. 

До складу Студентської виборчої комісії Коледжу не можуть входити 

делегати на конференцію студентів Коледжу, члени виконавчих органів 

студентського самоврядування, члени контрольно-ревізійної комісії. 

6.3 Студентська виборча комісія Коледжу: 

- здійснює загальне керівництво виборчим процесом на виборах 

делегатів на конференцію студентів Коледжу, членів виконавчих органів 

студентського самоврядування; 

- оголошує про початок виборчого процесу на виборах членів 

виконавчих органів студентського самоврядування; 

- затверджує форми бюлетенів для голосування, іншої виборчої 

документації; 

- забезпечує виготовлення списків виборців, бюлетенів для 

голосування; 

- реєструє кандидатів на виборні посади; 

- безпосередньо проводить вибори; 

- встановлює та оголошує результати виборів; 

- приймає рішення з усіх питань, пов’язаних з виборчим процесом, не 

врегульованих відповідними актами; 

- здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням. 
6.4 Студентська виборча комісія відділення здійснює повноваження, 

які визначаються рішенням студентської виборчої комісії Коледжу або 

конференції студентів Коледжу 

6.5 Засідання студентської виборчої комісії 

Основною формою діяльності студентської виборчої комісії є її 

засідання. Засідання студентської виборчої комісії скликаються її головою чи 

заступником голови у міру потреби. 
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Голова, заступник голови та секретар студентської виборчої комісії 

обираються нею на першому засідання після затвердження нового складу 

комісії. 

Засідання студентської виборчої комісії вважається правочинним за 

умови участі у ньому більше 50% + 1 від загального складу комісії. 

Засідання студентської виборчої комісії є відкритими. З дозволу 

головуючого присутні на засіданні особи мають право вносити питання на 

розгляд студентської виборчої комісії. 

Рішення студентської виборчої комісії приймаються шляхом прямого 

відкритого голосування її членів (шляхом підняття руки). 

Засідання студентської виборчої комісії протоколюється. Ведення 

протоколу засідання покладається на секретаря студентської виборчої 

комісії. Протокол засідання студентської виборчої комісії складається 

протягом трьох днів з дня проведення засідання та підписується головуючим 

на засіданні та секретарем. 
 

 

7 СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В АКАДЕМІЧНИХ ГРУПАХ 

 

7.1 Головною структурною одиницею студентського самоврядування 

Коледжу є академічна група, яка має свій орган управління, що складається зі 

старости, як голови органу управління, його заступника, представника 

профкому та студентської ради, голови академічного сектора, відповідальних 

за відвідування, навчальну, наукову, інформаційно-правову, спортивно- 

оздоровчу, культурно-масову роботу. 

7.1.1 Староста академічної групи (далі – староста групи) здійснює 

координацію самоврядування студентів на рівні академічної групи і 

представляє інтереси студентів групи на старостатах. Староста групи 

співпрацює із завідувачем відділення, кураторами груп, головою 

Студентської ради відділення, старостами інших академічних груп. 

7.1.2 Вибори старости групи здійснюються на весь термін навчання 

простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування на зборах групи 

у двотижневий термін після початку навчання новоствореної академічної 

групи. Кандидатура обраного старости погоджується з завідувачем 

відділення і на засіданні Студентської Ради відділення або старостату та 

затверджується наказом директора Коледжу. 

Збори групи є правочинними за наявності не менше ⅔ від загальної 

кількості студентів академічної групи. 

7.1.3 Староста групи може бути переобраний: 

- зборами студентів групи з ініціативи не менше ⅔ її складу; 

- якщо на старостаті відділення за це проголосували понад ⅔ старост 

відділення; 

- в разі систематичного невиконання своїх обов'язків за поданням 

куратора та завідувача відділення; 
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7.1.4 Повноваження старости академічної групи припиняються 

достроково у разі: 

- особистої заяви; 

- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я. 

7.1.5 Староста групи проводить збори студентів академічної групи, 

аналізує та доводить до відома Студентської Ради відділення, старостату, 

завідувача відділення пропозиції та зауваження з боку студентів. 

Розпорядження старости групи в межах його повноважень обов'язкові 

для виконання студентами групи. 

7.1.6 Обов'язки старости академічної групи: 

- відвідувати збори призначені головою студентської ради відділення 

(чергові та позачергові ), засідання старостату; 

- на заняттях надавати об'єктивні дані про присутність студентів групи 

до початку заняття та фіксувати академічну успішність студентів групи. 

Староста групи несе відповідальність за достовірність та правдивість даних. 

- інформувати студентів групи про зміни в розкладі; 

- організовувати виконання студентами групи плану навчального 

процесу; 

- разом із куратором з'ясовувати причину відсутності студента на 

заняттях та подавати офіційне повідомлення про це куратору групи, 

завідувачу відділення, а при необхідності – батькам студента; 

- здійснювати контроль за станом навчальної дисципліни групи, 

виконанням наказів і розпоряджень по Коледжу та відділенню. 

7.1.7 На зборах академічної групи під керівництвом Старости 

обирається актив групи, зокрема, його заступник з числа студентів 

відповідної академічної групи. У разі неможливості виконання своїх 

обов’язків старостою академічної групи його заступник виконує всі 

обов’язки, перелічені в п. 7.1.6. цього Положення. 

7.1.8 Старости академічних груп відповідного відділення є членами 

старостату відділення. 

7.1.9 Старостат відділення збирається на засідання не менше двох 

разів кожного поточного місяця для визначення напрямів діяльності щодо 

реалізації рішень голови Студентської ради та плану роботи Студентської 

ради Коледжу і старостату відділення. 

 

 

8 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

8.1 Дохідна частина бюджету діяльності студентського 

самоврядування на календарний рік формується з: 

- коштів спеціального фонду Коледжу в розмірі 0,5 відсотка власних 

надходжень від надання освітніх послуг; 

- благодійних внесків юридичних та фізичних осіб; 
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- інших надходжень в межах чинного законодавства. 

8.2 Кошти, що виділяються на діяльність студентського 

самоврядування за рішенням педагогічної ради Коледжу, можуть 

використовуватися шляхом закупівлі товарів та послуг відповідно до 

затвердженого конференцією студентів Коледжу кошторису. 

8.3 Рішення щодо порядку використання коштів, що виділяються на 

діяльність студентського самоврядування за рішенням педагогічної ради 

Коледжу, приймається конференцією студентів Коледжу. 

8.4 У разі прийняття рішення, передбаченого підпунктом 8.2. пункту 

цього Положення, кошти, виділені на діяльність студентського 

самоврядування, акумулюються на окремому субрахунку Коледжу та 

витрачаються на підставі подання голови Студентської ради Коледжу 

відповідно до затвердженого кошторису. 

8.5 Порядок використання коштів студентського самоврядування має 

передбачати залучення контрольно-ревізійної комісії до процесів планування 

та безпосереднього витрачання відповідних коштів. 

8.6 Спрямування коштів студентського самоврядування здійснюється 

на: 

- фінансування науково-пошукової діяльності студентського 

наукового товариства – до 30%; 

- матеріально-технічне забезпечення діяльності органів студентського 

самоврядування – до 10%; 

- організація та проведення культурно та спортивно-масових заходів – 

до 15%; 

- преміювання кращих студентів за навчальні, наукові, творчі, 

спортивні досягнення та надання матеріальної допомоги – до 45% 

8.7 Виконавчі органи студентського самоврядування звітують про 

використання коштів перед конференцією студентів Коледжу. 

 

 


