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РОЗДІЛ 1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення регламентує порядок створення й функціонування 

студентського самоврядування у ВСП «Київський фаховий коледж міського 

господарства Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського 

(далі-коледжі). 

1.2  У коледжі діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною 

громадянського самоврядування коледжу. 

1.3. У  студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються у 

коледжі. З припиненням особою навчання у коледжі припиняється і її участь в 

органах студентського самоврядування. Усі студенти  мають рівні права на 

участь у студентському самоврядуванні. 

1.4. Органи студентського самоврядування коледжу виконують такі 

функції: 

● cприяють вихованню духовних цінностей, патріотизму, громадянської 

свідомості та моралі; 
● cприяють формуванню любові до коледжу у студентів; 
● забезпечують захист прав та інтересів студентів, які навчаються у коледжі, 

сприяють забезпеченню їх належних потреб у сфері навчання, побуту, 

оздоровлення, відпочинку тощо; 
● беруть участь в управлінні коледжем; 
● беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, навчально-виховної роботи , призначення стипендії; 
● беруть участь у забезпеченні та контролі якості освітнього процесу, вносять 

пропозиції щодо змісту освіти, навчальних планів і програм  ; 
● делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 
● вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази коледжу ; 
● сприяють  дотриманню студентами дисципліни та Правил внутрішнього 

розпорядку; 
● сприяють створенню умов для вільного розвитку студентів шляхом їх 

залучення до різноманітних  видів творчої діяльності : культурної, технічної 

, громадянської, спортивної  тощо; 
● cприяють участі студентів у міжнародних проектах, конкурсах, 

конференціях; 
● беруть участь  в організації дозвілля та відпочинку студентів: проводять 

вечори відпочинку, конкурси, свята, конференції , спортивні заходи . 
● пропагують  здоровий спосіб  життя,  проводять  заходи  щодо запобігання 

студентами правопорушень, уживання наркотиків, тютюну, алкоголю; 
● співпрацюють з профспілковою організацією студентів коледжу;  



3 
 

● сприяють співробітництву студентських  організацій коледжу з органами 

студентського  самоврядування інших навчальних закладів, молодіжними та 

громадянськими організаціями; 
● представляють коледж у місцевих, регіональних, всеукраїнських і 

міжнародних студентських та молодіжних організаціях; 
● проводять роботу  в студентському  гуртожитку, беруть участь  у поселенні  

студентів в  гуртожиток; 
● поширюють інформацію про свою діяльність; 
● виконують інші  функції, передбачені Законом України «Про фахову 

передвищу освіту» та цим Положенням. 

1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, 

Положенням про ВСП «Київський  фаховий коледж міського господарства 

Таврійського національного університету  імені В.І. Вернадського»  та цим 

Положенням. 

1.6. Студентське самоврядування виражає інтереси студентів, які навчаються у 

коледжі, незалежно від політичних, релігійних  та інших переконань, статі, 

технічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

мовних, расових або гендерних ознак. 

1.7. Студентське самоврядування діє на основні принципів добровільності, 

колегіальності, демократичності, законності та гласності . 

1.8.Студентське самоврядування є вільними від втручання будь-яких  

політичних та рухів, громадянських і релігійних організації . 

1.9 Керівники органів студентського самоврядування та їхні заступники можуть 

перебувати посадах не більше  як два строки. 

 

РОЗДІЛ 2. Загальні права та обов’язки органів студентського 

самоврядування 

2.1. Органи студентського самоврядування мають право: 

● приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 
● отримувати від адміністрації коледжу консультативну підтримку, 

об’єктивну  й повну інформацію з питань, що стосуються студентів, 

здійснювати її аналіз та пропонувати відповідні заходи; 
● брати участь у роботі стипендіальної комісії, робочих та дорадчих органів 

коледжу; 
● делегувати представників до регіональних, всеукраїнських та 

міжнародних організацій та об’єднань; 
● брати участь у забезпеченні якості освітнього процесу в коледжі, 
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● брати участь у розв’язанні  конфліктних ситуацій, що виникають  між 

студентами та представниками адміністрації, іншим працівниками 

коледжу; 
● брати участь розв’язанні спірних питань, пов’язаних із накладанням  

дисциплінарних стягнень на студентів; 
● проводи організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та 

інші заходи; 
● виконувати інші повноваження, що не суперечать законодавству України. 

 

2.2. Органи студентського самоврядування зобов’язанні: 

● забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів; 
● сприяти виконанню студентами своїх обов’язків; 
● звітувати перед студентською громадою про свою діяльність; 
● сприяти розвитку та вдосконаленню студентського  самоврядування в 

коледжі; 
● допомагати адміністрації коледжу, гуртожитку в освітній, науковій, 

вихованій роботі, забезпеченні безпеки життєдіяльності, полі поліпшені  

умов навчання, мешкання в гуртожитку та відпочинку студентів, 

реалізації їхнього творчого потенціалу; 
● регулярно інформувати студентів з усіх питань життя коледжу 

студентства, що стосуються; 
● аналізувати й узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо 

організації освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших 

питань життєдіяльності коледжу і звертатися до адміністрації коледжу 

пропозиціями щодо їх вирішення ; 
● узгоджувати з адміністрацією коледжу рішення про проведення в коледжі 

заходів, до участі в яких залучаються особи, які не навчаються та не 

працюють в коледжі. 

 

РОЗДІЛ 3. Структура та організація роботи студентського самоврядування 

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 

коледжу, гуртожитку, поверху гуртожитку. 

3.2. У коледжі діють органи студентського самоврядування: Студентська рада 

та Студентська рада гуртожитку. 

3.3. Діяльність органів студентського самоврядування регламентуються цим 

Положенням. Органи студентського самоврядування можуть приймати окремі 

положення про свою діяльність, що не суперечать даному Положенню. 
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3.4. Засідання Студентської ради коледжу відбуваються не рідше одного разу 

на місяць. Позачергове засідання Студентської ради або на вимогу більше 1/3 її 

членів.  

3.5. Головує на засіданні голова Студентської ради або за його дорученням 

заступник голови. 

3.6. Рішення Студентської ради коледжу вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосували більше половини членів Студентської ради, які брали участь у 

засіданні. Рішення Студентської ради підписує головуючий  на засіданні  та 

секретар. 

3.7. Вищим органом студентського самоврядування коледжу є Конференція 

студентів коледжу (далі – Конференції). Делегати  на Конференцію обираються 

на зборах навчальних груп – по 5делегатів від навчальної групи. 

 

3.7.1. Конференція: 

● Затверджує  Положення про  студентське самоврядування ВСП 

«Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського 

національного університету імені  В.І. Вернадського», вносить зміни 

та доповнення до цього Положення; 

● визначає порядок проведення прямих таємних  виборів органів 

студентського самоврядування коледжу, делегатів Конференції  

трудового колективу коледжу, педагогічної ради коледжу; 

● обирає строком на один рік вищий виконавчий і представницький орган 

студентського самоврядування коледжу – Студентську раду ВСП 

«Київський  фаховий коледж міського господарства ТНУ імені В.І. 

Вернадського» та заслуховує її звіт; 

● обирає строком на один рік вищий виконавчий орган студентського 

самоврядування гуртожитку – Студентську раду гуртожитку та 

заслуховує її звіт; 

● обирає виборчу комісію для проведення та визначення результатів 

прямого таємного голосування з виборів органів студентського 

самоврядування  коледжу, делегатів Конференції трудового колективу 

коледжу, педагогічної ради коледжу; 

● заслуховує звіти органів студентського самоврядування коледжу, дає 

відповідну оцінку; 

● розглядає  інші питання діяльності органів студентського самоврядування 

коледжу та його органів; 

● Конференція студентів проводиться не рідше ніж один раз на навчальний 

рік. Про час, місце її проведення та порядок денний оголошується не 

пізніше, ніж за 10 робочих днів до Конференції. 
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РОЗДІЛ 4.  Голова Студентської ради. 

4.1. Повноваження Голови Студентської ради коледжу: 

● Скликає засідання Студентської ради, головує на її засіданнях; 

● Організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності 

Студентської ради; 

● Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності 

Студентської ради; 

● Робить у необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від 

імені студентського самоврядування коледжу та Студентської ради; 

● Вносить пропозиції Студентської раді про перевибори заступника голови,  

секретаря; 

● Приймає інші рішення в межах своїх повноважень. 

4.2  Повноваження голови Студентської ради припиняються достроково 

у випадках: 

● особистої заяви; 

● відрахування з числа студентів ВСП «Київський  фаховий коледж 

міського господарства ТНУ імені В.І. Вернадського» 

● неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я. 

4.2.1 Голова Студентської ради коледжу може бути усунений з посади 

рішенням Студентської ради коледжу. Рішення про усунення голови 

Студентської ради з посади приймається на засіданні Студентської ради 

коледжу не менше, ніж 2/3 від загальної кількості членів. 

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

Студентської ради коледжу у випадку, якщо до заяви додаються підписи 

10% студентів коледжу. Студентська рада для з'ясування обставин, які є 

причиною вираження недовіри до голови Студентської ради 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 Студентської 

ради коледжу з питань усунення голови Студентської ради коледжу з 

посади. 

РОЗДІЛ 5. Заступник голови та Секретар Студентської ради. 

5.1. Заступник голови Студентської ради коледжу: 

● У разі необхідності або за дорученням голови виконує повноваження 

голови Студентської ради; 
● Допомагає голові в поточній роботі; 
● Координує роботу секторів. 
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5.2. Секретар Студентської ради: 

● Веде протокол  Конференції та засідань Студентської ради, підписує їх 

разом із головою; 
● Координує хід виконання поточних та перспективних планів діяльності 

Студентської ради; 
● Відповідає за документообіг, разом  із головою відповідає за збереження 

документації Студентської ради;  
● Виконує інші функції, покладені на нього головою; 
● Виконує обов’язки голови за відсутності голови та заступника. 

РОЗДІЛ 6. Члени Студентської ради 

6.1 Кількісний та особовий склад Студентської ради затверджується 

Конференцією студентів коледжу. Студентська рада обирається на початку 

кожного навчального року строком на один навчальний рік. Членом 

студентської ради студент може бути не більше ніж два строки. 

6.2. З числа обраних членів Студентської ради Конференцією студентів 

обирається Голова шляхом відкритого голосування. 

6.3. Обраним до членів Студентської ради та Головою вважається особа, яка 

набрала більше 50 відсотків голосів присутніх на конференції. 

6.7. Студенти, обрані до складу Студентської ради коледжу, можуть бути 

усунуті зі своїх посад у випадках:  

● особистої заяви; 
● відрахування з числа студентів ВСП «Київський  фаховий коледж 

міського господарства ТНУ імені В.І. Вернадського»; 
● неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я; 

незадовільної роботи в Студентській раді протягом І семестру 

навчального року. Рішення про виключення члена Студентської ради з її 

складу приймається на засіданні Студентської ради коледжу не менше, 

ніж 2/3 від загальної кількості членів. 

РОЗДІЛ 7. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування 

● Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами  

студентського самоврядування начальних закладів інших країн 

міжнародним студентським організаціями та їх об’єднаннями для 

результативного виконання своїх завдань у межах визначених 

повноважень; 
● За погодженням з адміністрацією коледжу органи студентського 

самоврядування  можуть поводити спільні заходи  міжнародного рівня; 
● Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має 

сприяти формуванню позитивного іміджу коледжу та держав. 


