
 

                                                                                                  Затверджено  

                                                                                                  Наказ № 85а –ОД 

                                                                                                  від 31.08. 2020 

 

                                                 ПОЛОЖЕННЯ 

                                про студентське самоврядування  

              ВСП «Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну 

          Київського національного університету технологій та дизайну»  

 

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування закладу фахової передвищої  освіти. Студентське 
самоврядування - це право і можливість студентів коледжу вирішувати 

питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати 
участь в управлінні закладом фахової передвищої освіти. 

Студентське самоврядування об’єднує  студентів закладу фахової 

передвищої освіти, які навчаються за денною формою навчання, навчаються 

та   одночасно є штатними працівниками Коледжу . 

       Усі студенти мають рівні права щодо участі у студентському 

самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його органів. 
Студентське самоврядування здійснюється студентами коледжу 

безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування  
 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством, установчими документами коледжу та Положенням про 
студентське самоврядування коледжу. 

 Органи студентського самоврядування діють на принципах: 
1) добровільності, колегіальності, відкритості; 

2) виборності та звітності; 
3) рівності прав студентів; 

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій; 
5) академічної доброчесності. 

      Студентське самоврядування здійснюється на рівні коледжу та його 
структурних підрозділів . 

     ІІ СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

        1Вищим   органом      студентського    самоврядування        в  коледжі     

є  конференція  студентів – Студентська конференція.  
        2 Основними органами студентського самоврядування є:  

        - виборча комісія;  
        - студентська рада коледжу;   



        - старостат коледжу (відділень);  
        - студентські академічні групи.  

        3 Робочі   органи   студентського   самоврядування:   академічний, 
соціальний, інформаційний, культмасовий, спортивний, трудовий сектори.  

Делегати на конференцію студентів коледжу обираються студентами 

шляхом прямого таємного голосування на один календарний рік.  
Керівники органів студентського самоврядування та їх заступники 

обираються на строк – 1 рік , не більше двох строків підряд. 
З припиненням особою навчання у закладі фахової передвищої освіти 

припиняється її участь в органі студентського самоврядування . 
 

ІІІ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТСЬКОГО  САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Органи студентського самоврядування: 

1) беруть участь в управлінні закладом фахової передвищої освіти у 
порядку, встановленому установчими документами коледжу; 

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 
освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, 
оздоровлення, побуту та харчування; 

3) проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, 
оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи; 

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової 
передвищої освіти; 

5) захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти; 

6) делегують своїх представників до робочих та дорадчо-

консультативних органів; 

7) ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

8) беруть участь у виборах керівника закладу; кількість виборних 
представників з числа студентів - не менше 15 відсотків осіб, які мають право 

брати участь у рейтинговому голосуванні; 

9) розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування та 
наданим їм майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису 

(фінансового плану) закладу фахової передвищої  освіти надають обов’язкові 
до розгляду пропозиції щодо розвитку його матеріальної бази, у тому числі з 

питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів; 

10) вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм; 

11) мають право оголошувати акції протесту; 

12) мають право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, 

діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування; 



13) виконують інші функції, передбачені цим положенням про 
студентське самоврядування коледжу. 

 За погодженням з  органом студентського самоврядування коледжу 
приймаються рішення про: 

1) відрахування студентів та їх поновлення на навчання; 

2) переведення осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти, 
з одного джерела фінансування на інше; 

3) поселення осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти, до 
гуртожитку і виселення їх із гуртожитку; 

5) затвердження положення про організацію освітнього процесу.  

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.  

ІV ВИЩИЙ ОРГАН СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Вищим органом студентського самоврядування є Студентська 

конференція коледжу , яка скликається 1 раз на рік (додатково може 
скликатися за потребою) та:  

1) затверджує Положення про студентське самоврядування коледжу та 
Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі 

у виборах директора фахового коледжу КНУТД; 

2) обирає керівника та членів виконавчого органу студентського 

самоврядування, дає  оцінку їхній діяльності; 

3) затверджує процедуру використання майна та коштів органів 
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 

конкурсних засадах; 

4) формує студентські виборчі комісії з числа студентів коледжу для 

організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування; 

7) обирає представників студентів коледжу до вищого колегіального 
органу громадського самоврядування та колегіального органу управління 

коледжу; 

8) заслуховує звіти виконавчого, робочих органів студентського 

самоврядування, дає  оцінку їхній діяльності. 

Рішення    приймаються     більшістю    голосів   відкритим    

голосуванням,    зміни   та  доповнення за умов, якщо за нього проголосувало 
не менше 2/3 студентів. 

  Вибори Голови студентської ради коледжу проводяться в один тур.   
   Обраним вважається той студент, який набрав більшу кількість голосів.  

 



   V  ВИБОРЧА КОМІСІЯ  
 

      Основні умови діяльності виборчої комісії коледжу:  
      1 Діє на період виборчої компанії  Голови студентської ради та 

керівника коледжу.  

      2 Кількісний склад комісії становить не менше 9 осіб і до її складу 
входить як мінімум один представник від кожної спеціальності. 

      3  Членом виборчої комісії може бути будь-який студент коледжу.  
      4 Організовує підготовку і проведення виборів. 

      5 Забезпечує реалізацію і захист виборчих прав студентів коледжу.  
       6  Публікує  інформацію  про  строки  проведення  виборчої  компанії  

та  інші  матеріали  про  свою діяльність. 
      7  Заслуховує  повідомлення  органів  студентського  самоврядування  

з  питань,  пов'язаних  з  підготовкою й проведенням виборів. 
     8 Проводить реєстрацію кандидатів на посаду Голови студентської 

ради.  
      9 Повноваження Комісії регламентуються цим положенням та  

Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі 
у виборах директора фахового коледжу КНУТД. 

     10 Затверджує склад органів студентського самоврядування.  

     11 Будує    свою   діяльність   на  принципах     законності,  
незалежності,    об'єктивності,  професійності, відкритості і гласності.  

     12 Є незалежним органом студентського самоврядування.  
     13 Діяльність комісії здійснюється відкрито і гласно.  

     14 На засіданнях виборчої комісії мають право бути присутніми 
кандидати на посаду Голови  студентської ради, кандидати до органів 

студентського самоврядування, представники адміністрації  коледжу та 
незалежні спостерігачі. 

     15 Затверджує результати виборів.  
     16  Всі  рішення  комісії  приймаються  відкритим  голосуванням  

більшістю  голосів. Рішення  вважається прийнятим якщо за нього 
проголосувало не менше 2/3 виборців.  

    17 Голова комісії:  

     -     здійснює керівництво діяльністю комісії, організовує її роботу;  
     -     забезпечує підготовку засідань комісії і питань, що вносяться на її 

розгляд;  
     -     представляє  комісію  у  відносинах  з  органами  студентського   

самоврядування  та  адміністрацією коледжу. 

VI СТУДЕНТСЬКА РАДА КОЛЕДЖУ  

    Студентська рада представляє інтереси всіх студентів коледжу.  

    Складається  з  голови  студентської  ради,    заступника,  секретаря  та  
6  голів  основних і робочих органів студентського самоврядування.   



      Членом студентської ради може бути будь-який студент коледжу, 
який не займає ніяких  посад в інших органах студентського самоврядування.  

      Список представників від відділень подається до виборчої комісії не  
пізніше, чим за 7 днів до дня проведення засідання студентської конференції.  

       Персональний склад студентської ради затверджує студентська 

конференція.  
       Студентська  рада  збирається  на  перше  засідання  не  пізніше  7  

днів  з    дня  проведення  виборів.  
       Засідання студентської ради відбувається не рідше одного разу на 

місяць та скликається  позачергово на вимогу голови студентської ради у 
триденний строк.  

      У  разі,  якщо  студентська рада не збирається  на  чергове  засідання  
протягом двох місяців,  голова  студентської  ради  має  право  прийняти  

рішення  про  позачергове  проведення  засідання  Студентської конференції  
з питання дострокового припинення повноважень студентської ради.  

       Засідання студентської ради є правомірним лише при наявності 2/3 
делегатів.  

        Рада  призначає  на  посаду  та  достроково  припиняє  повноваження  
членів  виборчої  комісії.  

       Члени  студентської  ради  мають  право:  розглядати  проекти  

постанов  та  рішень; на  вільне  отримання  інформації  щодо  діяльності  
всіх  структур  коледжу,  що  стосуються  інтересів  студентів.  

       Повноваження  студентської  ради      припиняються  в  день  
відкриття  першого  засідання  новообраного складу студентської ради 

коледжу.  
 

  VІІ ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ   
 

      1 Голова студентської ради очолює студентську раду коледжу.  
      2 Здійснює керівництво поточною роботою робочих органів 

студентського самоврядування, представляє органи студентського 
самоврядування в коледжі та за його межами.  

      3 Обирається строком на один рік на засідання студентської 

конференції шляхом таємного  голосування.  
      4 Кандидатом на посаду Голови студентської ради може бути  будь-

який студент коледжу, який виявив бажання та подав заяву, передвиборну  
програму на  ім'я голови виборчої  комісії. До  заяви додаються списки з 

підписами 10% студентів коледжу у підтримку кандидата.  
      Документи подаються за два тижні до проведення виборів.  

      5 Одна і та ж сама особа не може займати посаду голови більше, ніж 
два строки підряд.  

      6  Передвиборча  агітація  кандидата  на  посаду  голови  студентської 
ради  починається  з  дня  реєстрації кандидата виборчою комісією й 

закінчується за один день до виборів.  



      7 Вибори є рівними: делегати беруть участь у виборах на рівних 
засадах, кожен делегат має  один голос.  

      8 Голова студентської ради:  
- бере участь у засіданнях педагогічної ради коледжу, засіданнях  

стипендіальної  комісії  та  пропонує  для  вирішення  питання,  що  

стосуються  інтересів  студентів; 
- вносить    свої  пропозиції    до  адміністрації    та  керівництва    

підрозділів   коледжу     з  питань  студентського життя;  
- приймає постанови щодо діяльності органів студентського 

самоврядування;  
- затверджує  регламент  та  інші  нормативні  документи  і  рішення         

про  порядок  роботи  комісій;  
- утворює  інші  органи  студентського  самоврядування,  призначає          

їх  керівництво;  
 - бере  участь  в  організації  міжвузівських  та  міжнародних       зв'язків;  

забезпечує  підготовку  звітів  про  виконану  роботу. 
 

VІІІ СТАРОСТАТ КОЛЕДЖУ  
 
      1 Є органом студентського самоврядування в коледжі.  

      2 Членом старостату коледжу є старости академічних груп.  
      3 На початку навчального року обирається голова старостату 

коледжу.  
      4 Засідання проходить раз на місяць для визначення напрямів 

діяльності.  
      5 Староста академічної групи обирається зборами студентів груп.  

      6 Староста групи представляє інтереси студентів групи на засіданні 
старостату.  

      7  Староста  групи:  організовує  виконання  студентами  групи  
навчального  плану  та  графіку  навчального    процесу;   

 повідомляє    студентів   групи   про   зміни   в  розкладі   занять;  
  несе  відповідальність за відвідування студентами лекцій, практичних 

занять та семінарів;  

організовує  отримання та розподіл серед студентів групи підручників та 
навчальних посібників; 

 контролює  виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та 
розпорядження директора коледжу.  

       8 Розпорядження старости групи обов'язкові для виконання 
студентами групи.  

       9  Староста  групи  може  бути  звільнений  від  виконання  своїх  
обов'язків:  за  особистою  заявою; зборами групи, якщо за це проголосувало 

2/3 студентів групи.  
       10  Збори студентів академічної групи проводяться не менше одного 

разу на два тижні.  
       11 Головує на зборах староста групи.  



        12  У  період  з  5  по  15  вересня  в  академічних  групах  проходять  
збори,  де  студенти  більшістю голосів обирають актив групи та двох 

делегатів до студради коледжу. 
 
ІХ СТУДЕНТСЬКІ АКАДЕМІЧНІ ГРУПИ (АКТИВ ГРУП)  

 
        Актив  академічної  групи  є  ланкою  студентського  

самоврядування,  яка  діє  на  основі  Положення  про  студентське  
самоврядування, керуючись  чинним  законодавством  та  рішеннями  

відповідних керівних органів.  
        Завданнями  активу  навчальної  студентської  групи  є:  

 сприяння  творчо  –  пошуковій,  науковій  та  іншій  діяльності  
студентів;   

 сприяння  у  створенні  необхідних  умов  для  навчання,  проживання      
у  гуртожитку     та  відпочинку     студентів;  

  залучення    студентів   до   участі   у  різноманітних  гуртках,  клубах  за  
інтересами,  спортивних  секціях,        художній  самодіяльності,  спортивних  

змаганнях,  комплексних  виховних  заходах  тощо;  
 залучення  студентів  до  трудової  діяльності   у   вільний   від   навчання   

час; контроль   за   навчальною,   трудовою   і   виконавчою  дисципліною 

студентів групи та оперативне реагування на  її порушення;  
 пропаганда здорового  способу  життя,  запобігання  з  боку  студентів  

правопорушень,  вживання  алкоголю,  наркотиків,  тютюнопаління тощо.  
        Актив  навчальної  студентської  групи  обирається  відкритим  

голосуванням  на  загальних  зборах   студентів   групи   із   числа   найбільш   
високоморальних,   відповідальних,   активних   та  авторитетних   студентів   

цієї   групи   терміном   на   один   рік.   
 Структура   активу   студентської  навчальної групи визначається та 

затверджується загальними зборами студентів цієї групи.  
       До  неї  включаються:  староста  групи;  заступник  старости;  

відповідальні  за  різні  сектори:  академічний, соціальний, інформаційний, 
культмасовий, спортивний, трудовий. 

        Засідання активу групи з питань поточної діяльності здійснюється не 

менше одного  разу  на місяць. 

 Х ВІДНОСИНИ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ КОЛЕДЖУ 

 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). 
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 
закладу фахової передвищої освіти. 



 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. 

ХІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ  

       Фінансування  діяльності  органів  студентського  самоврядування:  

кошти,  отримані  як  благодійна  допомога,  добровільні пожертвування .  
Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень . 
 

Схвалено  
педагогічною радою  
від 31 серпня 2020р.  
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