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1. Загальні положення 

 
   1.1 Студенти ДВНЗ «Новороздільський політехнічний коледж» мають 

гарантоване державою право на особисту або через своїх представників участь у 

громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення 

навчально-виховного процесу, студентської науково-дослідної роботи, 

призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо. 

   1.2 Органи студентського самоврядування коледжу є невід'ємною складовою 

громадського самоврядування коледжу і вирішують питання, що належать до їх 

компетенції, сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню 

у нього навичок майбутнього організатора, керівника. 

   1.3 Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.  

   1.4 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

Конституцією та чинним законодавством України,  нормативно-правовими 

документами Міністерства освіти і науки, зокрема, Законом України «Про вищу 

освіту» (стаття 40), Типовим положенням про студентське самоврядування у 

вищих навчальних закладах, Статутом коледжу і цим Положенням, діючи на 

основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності. 

   1.5 Органи студентського самоврядування не дублюють напрями діяльності 

профспілкової організації. 

   1.6 В органах студентського самоврядування беруть участь лише особи, які 

навчаються у коледжі. 

   1.7 Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського 

самоврядування, узгоджується з керівництвом коледжу. 

   1.8 Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об'єднань, 

політичних партій та рухів. 

 

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування 

 
   2.1 Студентське самоврядування – це форма організації діяльності осіб, які 

навчаються у коледжі, що сприяє максимальному виявленню і реалізації творчих 

здібностей особистості, формуванню її моральних якостей, відповідальності за 

результати своєї життєдіяльності. 

   2.2 Студентське самоврядування формує у студентської молоді навички 

майбутніх організаторів та керівників, сприяє залученню молоді в процес 

управління навчальним закладом. 

   2.3 Діяльність органів студентського самоврядування спрямовується на 

удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, 

виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді 

соціальної активності та відповідальності. 
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3. Повноваження органів студентського самоврядування 

 
   3.1 Члени органів студентського самоврядування мають права та обов'язки, 

якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із 

законодавством та відповідно до Статуту коледжу. 

   3.2  Крім викладеного, члени органів студентського самоврядування мають 

право: 

- обирати і бути обраними до будь – якого виконавчого органу студентського 

самоврядування; 

- звертатися до будь-якого виконавчого органу студентського самоврядування 

стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати 

відповідь по суті питань; 

- опротестовувати будь – які дії посадових осіб, керівників структурних 

підрозділів, виконавчих органів студентського самоврядування, якщо вони 

обмежують його права або принижують його гідність чи ускладнюють досягнення 

цілей організації. 

   3.3 Органи студентського самоврядування коледжу мають право звертатися до 

адміністрації коледжу з пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішенням 

завдань, передбачених основними напрямками діяльності органу самоврядування. 

   3.4 Голова виконавчого органу студентського самоврядування коледжу має 

право брати участь у засіданнях педагогічної ради коледжу при розгляді питань 

студентського життя. 

   3.5 Голова виконавчого органу студентського самоврядування коледжу є членом 

адміністративної ради коледжу. 

 

4. Органи студентського самоврядування 

 
   4.1 Студентське самоврядування в коледжі здійснюється на рівні групи, 

гуртожитку та усього закладу. 

   4.2 Вищим органом студентського самоврядування є студентська конференція. 

Делегати конференції обираються на зборах груп. 

   4.3 Конференція скликається один раз на рік. Вона: 

- погоджує Положення про студентське самоврядування коледжу; 

- обирає студентську Раду, її голову, заступника, секретаря на один рік; 

- затверджує основні напрямки діяльності Ради; 

- заслуховує звіт студентської Ради про її роботу. 

   4.4 У період між студентськими конференціями вищим органом самоврядування 

є студентська Рада. При студентській Раді діють сектори за напрямками роботи: 

навчально-науковий, культурно-просвітницький, спортивно-оздоровчий, 

соціально-побутовий і захисту прав студентів, прес-центр. 

   4.5 Основні завдання студентської Ради: 

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

- сприяння навчальній, науковій та творчій роботі студентів; 

- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів; 

- організація співробітництва із студентами інших навчальних закладів та 

молодіжними організаціями;  
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- забезпечення і захист прав та інтересів студентів; 

- створення студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами; 

- представництво у керівництві коледжу. 

   4.6 Студентська Рада має право: 

- контролювати навчання і трудову дисципліну студентів, оперативно реагувати на 

їх порушення звертатись з відповідними пропозиціями до директора ( педагогічної 

ради) коледжу; 

- брати участь у розподілі стипендіального фонду; 

- висувати кандидатури студентів на отримання іменних стипендій; 

- організовувати дозвілля студентів; 

- брати участь у поселенні та виселенні студентів з гуртожитку; 

- виходити з пропозиціями щодо нагородження, преміювання окремих студентів; 

- погоджувати кандидатури студентів на отримання дипломів з відзнакою. 

   4.7 Студентська Рада зобов’язана: 

- забезпечити систематичний контроль за роботою всіх органів студентського 

самоврядування груп; 

- забезпечити діяльність всіх органів студентського самоврядування груп згідно з 

нормативними документами по вищій освіті II рівня акредитації. 

   4.8 Зміст роботи секторів студентської  Ради: 

4.8.1 Навчально-науковий сектор: 

- контроль за успішністю і відвідуванням занять студентами, з’ясування проблем, 

заслуховування звітів старост груп та окремих студентів з названих питань; 

- сприяння розвитку обдарованих студентів, схильних до наукової роботи, 

залучення їх до участі в олімпіадах, конкурсах та науково-практичних 

конференціях; 

- допомога в організаціях усіх видів практики; 

- підготовка обґрунтування щодо відрахування студентів з коледжу, в разі незгоди, 

клопотання перед дирекцією на захист студентів, кандидатури яких 

обговорюються на предмет відрахування. 

4.8.2 Культурно-просвітницький сектор: 

- організація дозвілля студентів; 

- організація туристичних походів та екскурсій; 

- участь в роботі клубів за інтересами; 

- випуск студентської газети; 

- участь в написанні літопису коледжу; 

- забезпечення радіофікації коледжу та виходу передач. 

4.8.3 Спортивно-оздоровчий сектор: 

- залучення студентів до спортивних секцій; 

- участь в організації спортивних змагань; 

- організація зустрічей з лікарями, спортсменами, проведення лекцій, бесід з 

метою пропаганди здорового способу життя; 

- організація профілактичної роботи з студентами проти тютюнопаління, 

вживання алкоголю, наркотиків. 

4.8.4 Соціально-побутовий сектор і захисту прав студентів: 

- сприяння і створення необхідних умов для навчання та відпочинку студентів; 

- підготовка матеріалів для надання соціальної допомоги студентам, які 
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потребують; 

- участь у ремонті меблів та іншого обладнання в навчальних кабінетах і 

лабораторіях; 

- участь в організації чергування студентів в коледжі; 

- вивчення і допомога в поліпшенні харчування студентів; 

- участь у розподілі стипендіального фонду; 

- підготовка матеріалів для висунення кандидатур студентів на отримання іменних 

стипендій; 

- врегулювання конфліктних ситуацій між студентами і викладачами; 

- захист прав студентів-сиріт, напівсиріт, чорнобильців, інвалідів, студентських 

сімей. 

4.8.5 Прес – центр студради: 

- організація випуску загальноколеджських газет; 

- створення радіомовлення в коледжі; 

- удосконалення, естетичне оформлення інформаційних стендів коледжу; 

- підготовка матеріалів до інформаційних хвилин для студентів; 

- ведення всієї документації студентської Ради. 

   4.9 З метою удосконалення виховної, культурно-масової, гурткової роботи в 

академічній групі, побуту і дозвілля студентів групи, формування навичок 

управління групою і відповідального відношення студентів до виконання своїх 

обов’язків на рівні академічної групи функціонує Рада самоврядування 

академічної групи. 

   4.10 Основні завдання Ради самоврядування академічної групи: 

- бере участь у підготовці плану виховної роботи у групі; 

- спільно з керівником групи керує роботою по самоврядуванні студентів групи; 

- розглядає питання успішності і дисципліни; 

- розглядає питання вдосконалення виховної, культурно-масової роботи, гурткової 

роботи, побуту і дозвілля, розробляє заходи по залученню студентів у ці види 

діяльності; 

- розглядає проекти постанов і наказів дирекції, які істотно торкаються інтересів 

студентів групи. 

   4.11 Рада самоврядування групи має право: 

- заслуховувати і обговорювати питання організації навчального процесу, 

гурткової роботи, організації побуту і дозвілля; 

- вносити за результатами обговорення відповідні пропозиції до дирекції та 

профспілкового товариства коледжу; 

- вносити пропозицій в стипендіальну комісію коледжу про призначення 

стипендій та матеріальної допомоги з урахуванням успішності студентів, їх 

поведінки і участі у громадській роботі; 

- вносити пропозиції на представлення студентів до відзначення в наказі по 

коледжу, занесення фотографій студентів у Книгу пошани і на Дошку пошани; 

- обговорювати оцінки за поведінку студентів за навчальний рік і характеристики 

спільно з керівником групи. 

   4.12 Рада академічної  групи зобов’язана: 

- забезпечити сумлінне ставлення до навчання студентів групи, вчасне виконання 

всіх видів навчальних завдань; 
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- забезпечити високий рівень навчальної дисципліни, виховної роботи, виконань 

громадського обов’язку; 

- забезпечити дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку; 

- звести до мінімуму пропуски занять без поважних причин , боротись за високу 

успішність; 

- заслуховувати на зборах групи відстаючих у навчанні порушників навчальної 

дисципліни і правопорушників та передавати у Раду студентського 

самоврядування коледжу про відповідні покарання їх з розглядом їх персональних 

справ; 

- забезпечення дотримання всіма членами колективу групи здорового способу 

життя і побуту, норм християнської моралі. 

 

5. Умови діяльності 
 

   5.1 Органи студентського самоврядування користуються допомогою і 

підтримкою адміністрації та профспілкового комітету студентів, зокрема, у 

вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін. 

    5.2 Керівництво коледжу зобов’язано створювати необхідні умови для 

забезпечення діяльності студентського самоврядування, зокрема, надавати 

приміщення, обладнане меблями, за можливістю – оргтехнікою, телефонним 

зв’язком та інше. 

 

6. Порядок  введення в дію положення  та додаткових змін 

 
   6.1 Права і обов'язки органів студентського самоврядування розробляються 

ініціативною групою студентів із узгодженням з педагогічною радою коледжу. 

   6.2 Проект Положення про студентське самоврядування погоджується 

студентською конференцією та затверджується конференцією трудового 

колективу коледжу. 

   6.3 Порядок  введення в дію наступних змін і доповнень до Положення про 

студентське самоврядування визначаються спільним рішенням дирекції, 

профспілкового комітету студентів та студентською конференцією. 

   6.4 Затверджене Положення про студентське самоврядування 

Новороздільського політехнічного коледжу є обов’язковим для виконання всіма 

студентами та співробітниками коледжу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


