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І. Загальні положення
1.1. Студентське самоврядування у Новомосковському фаховому кооперативному
коледжі економіки та права ім. С.В.Литвиненко (далі Коледж) - це право і можливість
здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти вирішувати питання навчання і
побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні закладом фахової
передвищої освіти.
Усі здобувачі освіти Коледжу, які у ньому навчаються, мають рівні права щодо участі
у студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його органів.
1.2.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
Положенням, яке розроблене на підставі ст. 41 Закону України «Про фахову передвищу
освіту», рішеннями Міністерства освіти і науки та іншого органу управління, у
підпорядкуванні якого перебуває заклад фахової перед вищої освіти, його Статутом.
1.3. Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського
самоврядування, узгоджується з керівництвом закладу фахової передвищої освіти.
1.4. Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об'єднань,
політичних партій та рухів.
1.5. У студентському самоврядуванні беруть участь здобувачі освіти, які навчаються
в коледжі за денною формою навчання.
1.6. Органи студентського самоврядування користуються підтримкою і допомогою
адміністрації Коледжу, профспілкової організації у вирішенні питань забезпечення
приміщенням, обладнанням, документацією та ін.
1.7. Органи студентського самоврядування в Коледжі можуть співпрацювати з
органами студентського самоврядування інших закладів фахової передвищої та вищої освіти,
а також молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного
характерів
1.8. Основні завдання органів студентського самоврядування: захист прав та інтересів
студентів; забезпечення виконання здобувачами освіти своїх обов’язків; сприяння
навчальній, науковій та творчій діяльності; сприяння поліпшенню умов проживання та
відпочинку студентів; сприяння формуванню у студентів Коледжу патріотичних почуттів,
поваги до України, національної свідомості; формувати у здобувачів освіти уміння
аналізувати умови і ситуації, що створюються в колективі; ставити й вирішувати завдання
колективної діяльності;організовувати діяльність, здійснювати контроль і оцінку її
результатів; формувати здорові міжособові відносини, морально-психологічний клімат
коллективу.
ІІ . Структура і організація роботи органів студентського самоврядування
2.1. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
-добровільності, колегіальності, відкритості;
- виборності та звітності;
- рівності прав студентів Коледжу на участь у студентському самоврядуванні;
- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
- академічної доброчесності.
2.2. Студентське самоврядування здійснюється на рівні Коледжу, гуртожитку,
структурних підрозділів .
2.3. Органи студентського самоврядування:
1) беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом «Про фахову
передвищу освіту» та статутом Коледжу;
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу,
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3) проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі, культурно мистецькі та інші заходи;
4) беруть участь у заходах 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 вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання
здобувачів у гуртожитку та організації харчування;
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
здобувачів освіти;
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 Законом «Про фахову передвищу освіту» та
Положенням про студентське самоврядування Коледжу .
2.4. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція)
студентів Коледжу, які скликаються не рідше одного разу на рік і виконують наступні
функції :
1) затверджують положення про студентське самоврядування в Коледжі;
2) обирають керівника та членів виконавчого органу студентського самоврядування, дають
оцінку їхній діяльності;
3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів
самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

студентського

4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування,
вносять до нього зміни, заслуховують звіт про його виконання;
5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного
контролю за діяльністю, станом використання майна та виконання бюджету органів
студентського самоврядування;
6) формують студентські виборчі комісії з числа здобувачів освіти закладу для організації та
проведення виборів до органів студентського самоврядування;
7) обирають представників здобувачів освіти закладів до вищого колегіального органу
громадського самоврядування та колегіального органу управління закладу фахової
передвищої освіти;
8) заслуховують звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів студентського
самоврядування, дають оцінку їхній діяльності;
9) здійснюють інші повноваження, передбачені Законом « Про фахову передвищу освіту» та
положенням про студентське самоврядування коледжу.
2.5. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються на загальних
зборах студентської групи у кількості 3-5 осіб.
2.6. У період між Загальними зборами (студентськими конференціями) вищим
органом студентського самоврядування Коледжу є Студентська рада, яка обирається
відкритим голосуванням більшістю делегатів Загальних зборів (студентської конференції)
строком на один рік. До складу Студентської ради обираються представники навчальних

груп, представники Ради студентського самоврядування гуртожитку. На першому засіданні
Студентської ради обирається заступник голови, секретаріат та формуються такі
Департаменти: департамент навчання та наукової діяльності; департамент організації
культурно-масових та спортивних заходів; соціально-побутовий департамент; прес-служба.
2.7. Очолює роботу Ради студентського самоврядування Коледжу
Студентського самоврядування.

голова

Ради

2.8. Повноваження голови Ради студентського самоврядування Коледу:
- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської ради
Коледжу;
- може брати участь у роботі колегіальних та дорадчих органів Коледжу;
- подає адміністрації коледжу пропозиції щодо відзначення та заохочення здобувачів освіти,
що активно працюють у Студентській раді Коледжу або беруть активну участь у його
заходах;
- делегує свої повноваження заступнику;
- забезпечує організацію та проведення студентської конференції;
- має право отримувати від адміністрації Коледжу інформацію, необхідну для здійснення
діяльності Ради студентського самоврядування Коледжу.
2.9. Якщо голова Ради студентського самоврядування не виконує своїх повноважень,
то він переобирається на вимогу 1/3 частини членів Студентської ради або 10% здобувачів
освіти Коледжу.
2.10. Кандидат на посаду голови Ради студентського самоврядування має відповідати
наступним вимогам: лідерські здібності;
відсутність стягнень, зауважень, порушень;
сумлінне навчання; відсутність пропусків занять без поважної причини; активна участь у
громадському та культурному житті.
2.11. Голова Ради студентського самоврядування є демократично обраним членом
Ради студентського самоврядування
відкритим голосуванням більшістю голосів на
Загальних зборах (студентській конференції) Коледжу.
2.12. Секретар студентської ради організовує контроль за виконанням рішень органів
самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання
рішень.
2.13. Усі представники Ради студентського самоврядування Коледжу розподіляються
по комітетах. В кожному комітеті обирається голова, на якого покладаються обов’язки
планування роботи комітету, контроль за її виконанням та звітування про виконану роботу.
Голова Ради студентського самоврядування коледжу спрямовує роботу комітетів на
досягнення мети і вирішення завдань студентського самоврядування. До складу
Студентської ради входять:
- Навчально-науковий комітет:
бере участь у зборах Студентської ради; співпрацює з адміністрацією, вживає заходів щодо
студентів, які незадовільно навчаються або порушують дисципліну; співпрацює з науковими
товариствами та гуртками ; вносить пропозиції до навчальної частини щодо покращення
успішності та відвідування занять здобувачами освіти Коледжу; надає допомогу
приймальній комісії у профорієнтаційній роботі серед молоді.
- Комітет з питань культурно-масової роботи:
організовує і проводить культурно-масову роботу в Коледжі та гуртожитку; організовує
змістовне дозвілля здобувачів освіти; організовує та проводить на рівні коледжу різні
культурно-масові заходи (свята, концерти, конкурси, творчі виставки студентських робіт,
вечори відпочинку, фестивалі студентської творчості тощо);інформує про культурно-масові
заходи, конкурси та акції, що проводяться в коледжі, в місті.
- Комітет фізичного виховання, спорту та здорового способу життя:

пропагує здоровий спосіб життя; сприяє ефективному функціонуванню спортивних секцій,
створенню необхідних умов для заняття спортом; бере участь у формуванні збірних команд
груп, організації та проведенні спартакіади і днів здоров’я, а також у визначенні найкращих
спортсменів коледжу.
- Інформаційний комітет:
розповсюджує інформацію серед здобувачів освіти коледжу щодо заходів коледжанського та
міського рівнів, актуальних питань студентського життя та молодіжної політики через
інформаційні стенди, Інтернет - ресурси, старостати; наповнює матеріалами вебсайт коледжу
через адміністратора сайту
та сторінки коледжу у соціальних мережах; шукає та
розповсюджує інформацію щодо соціальних проектів, грантів, програм тощо, в яких можуть
брати участь студенти коледжу; поширює інформацію щодо роботи в коледжі серед ЗМІ
міського рівня.
- Комітет з питань зовнішніх зв’язків:
налагоджує зв ’язки та відповідає за співпрацю із установами міського, регіонального та
всеукраїнського рівнів з метою організації та проведення спільних із студентами заходів та
проектів;
співпрацює із іншими закладами фахової перед вищої освіти та вищими
навчальними закладами, організовуючи спільні молодіжні заходи або програми, спрямовані
на обмін студентським досвідом ; займається профорієнтаційною роботою
- Комітет волонтерського руху:
здійснює координування роботи волонтерів в групах ; здійснює збір коштів та інших
матеріальних цінностей для благодійних цілей, проводить благодійні акції у коледжі та
місті; надає звіт інформаційному комітету задля подальшого його поширення..
2.14. До складу Ради студентського самоврядування Коледжу
входить голова
Студентської ради гуртожитку.
Ради студентського самоврядування Коледжу
тісно
співпрацює зі Студентською радою гуртожитку та проводять спільні засідання.
2.15. Студентська рада співпрацює із профспілковим комітетом первинної
профспілкової організації та за потребою бере участь у засіданнях профкому, де
розглядаються питання щодо соціально-економічного забезпечення здобувачів, захисту
культурно-духовних інтересів, питань побуту та ін.
2.16. Студентська рада співпрацює з адміністрацією Коледжу, цикловими комісіями,
керівниками навчальних груп за напрямками роботи Департаментів.
2.17. Секретар організовує контроль за виконанням рішень Ради студентського
самоврядування. Веде протоколи засідань і виступає з повідомленнями про виконання
рішень.
2.18. Планові засідання Ради студентського самоврядування проводяться не рідше,
ніж один раз на місяць. Засідання веде голова Ради студентського самоврядування або, за
його дорученням, заступник.
2.19. Всі засідання є відкритими. Кожен здобувач освіти Коледжу має право бути
присутнім на засіданнях Ради студентського самоврядування і пропонувати на розгляд
питання, що стосуються інтересів здобувачів освіти.
2.20. Позачергово засідання Ради може бути скликане на вимогу 1/3 членів
студентської Ради або 10% здобувачів освіти Коледжу. Засідання студентської Ради
правомочне ухвалювати рішення за умови присутності на засіданні не менше 2/3 членів
студентської Ради.
приймаються більшістю голосів від кількості її членів, присутніх на
засіданні. За наявності однакової кількості голосів «за» і «проти», голос голови студентської
Ради рахується за два.
2.21.Кожне рішення фіксується протоколом, який підписується головою (заступником
голови), секретарем. У кінці кожного навчального семестру голова студентської Ради, а
також голови Департаментів звітують на звітному засіданні та пропонують завдання на
наступний семестр.
2.22. Адміністрацією Коледжу в користування студентської Ради надано приміщення,
обладнане необхідними меблями та приладдям, в якому можуть проводитися засідання

студентської Ради, організаційна підготовка до культурно-масових заходів, інші поза
навчальні заходи, які не суперечать правилам внутрішнього розпорядку Коледжу.
ІІІ. Права й обов’язки Ради студентського самоврядування
3.1. Рада студентського самоврядування має право: отримувати від адміністрації
консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації Коледжу, профкому та
вищих органів студентського самоврядування стосовно питань, що належать до кола
повноважень цього органу та отримувати відповіді щодо порушених питань;
вести
конструктивний діалог з адміністрацією Коледжу щодо дій посадових осіб, органів
студентського самоврядування, якщо вони порушують права здобувачів освіти; делегувати
представників до обласної студентської ради при Дніпропетровській обласній державній
адміністрації; співпрацювати з вітчизняними та іноземними органами студентського
самоврядування інших закладів фахової перед вищої та вищої освіти , координувати з ними
свою діяльність, а також з іншими молодіжними, громадськими організаціями, діяльність
яких не має політичного або релігійного характеру.
3.2. За погодженням з відповідним органом студентського самоврядування Коледжу
приймаються рішення про:
1) відрахування здобувачів освіти Коледжу та їх поновлення на навчання (крім випадків,
передбачених пунктами 1-3, 7 частини першої статті 44 Закону «Про фахову передвищу
освіту»;
2) поселення осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти, до гуртожитку і
виселення їх із гуртожитку;
3) діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої
освіти;
4) 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.
3.3. Рада студентського самоврядування зобов’язана: забезпечувати дотримання прав
та інтересів здобувачів фахової перед вищої освіти, сприяти виконанню своїх обов’язків;
організовувати дозвілля здобувачів ; допомагати адміністрації Коледжу організовувати
студентський колектив на навчання; порушувати проблеми студентів перед адміністрацією
Коледжу; звітувати про свою діяльність; впроваджувати власну діяльність у межах чинного
законодавства, виконувати вимоги Статуту Коледжу, Правил внутрішнього розпорядку
коледжу, даного Положення; узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до
Положення про органи студентського самоврядування та інші питання, що потребують
розгляду на засіданнях колегіальних та дорадчих органів Коледжу
3.4. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів
студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників освітнього
процесу, а також із використанням 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.
3.5. 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).
3.6. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх
завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та
виконання кошторисів не менше одного разу на рік.
IV. Прикінцеві положення
4.1. Це Положення затверджується педагогічною радою Коледжу та вводиться в
дію наказом директора Коледжу.
4.2. Положення оприлюднюється на сайті Коледжу.
4.3. Відповідальність за впровадження Положення несе заступник директора з
навчальної роботи.
4.4.Положення підлягає перегляду та доопрацюванню, відповідно до змін нормативної
бази України в сфері фахової передвищої освіти.

Додаток

Рада студентського самоврядування Новомосковського фахового
кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В.Литвиненка
Основні завдання студради:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Забезпечення виконання студентською молоддю своїх обов’язків — як громадянина і
студента.
Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів освіти.
Сприяння і створення необхідних соціально-побутових умов для студентів коледжу Надання
рекомендацій при поселенні студентів до гуртожитку коледжу.
Організацію дозвілля та відпочинку здобувачів освіти .
Пропаганду здорового способу життя, запобігання вчиненню здобувачами освіти
правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків та ін.
Захист законних прав та інтересів у органах державної влади та управління.
Сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти.
Виховання патріотизму, потреби дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм.
Організацію культурно-освітньої та фізкультурно-масової роботи.

Комітет з

Інформаційний
Комітет з

культурноЗ О В Н ІШ Н ІХ

роботи

Рада
самоврядування

Комітет
волонтерського
руху

Рада
гуртожитку

Комітет фізичного
виховання, спорту
та здорового
способу життя

Навчально-науковий комітет:
> Сумісно із завідувачами відділеннями здійснює перевірку журналів груп.
^ Здійснює моніторинг успішності груп та раз у семестр допомагає складати рейтинг
груп (за успішністю у навчанні та систематичністю відвідування занять здобувачами
освіти групи).
^ Здійснює систематичний контроль відвідування занять та сприяє в покращенні цього
показника.
^ Здійснює підготовку до наукових заходів, як в коледжі, так і за його межами.
^ Інформує здобувачів освіти про заплановані наукові заходи, як в коледжі, так і за його
межами.
> Ініціює наукові заходи з проблем студентського самоврядування, соціальних питань,
проблем молодіжного руху та інших актуальних проблем студентської молоді.
♦♦♦ Інформаційний комітет:
> Розповсюджує інформацію
щодо заходів коледжанського та міського рівнів,
актуальних питань студентського життя та молодіжної політики через інформаційні
стенди, інтернет-ресурси, старостати.
^ Наповнює матеріалами веб-сайт коледжу через адміністратора сайту та сторінки
коледжу у соціальних мережах.
> Шукає та розповсюджує інформацію щодо соціальних проектів, грантів, програм
тощо, в яких можуть брати участь здобувачі освіти.
^ Проводить опитування
з метою виявлення нагальних проблем та надання в
подальшому необхідних консультацій.
> Відповідає за оформлення інформаційного стенду студентської ради коледжу.
> Поширює інформацію щодо роботи в коледжі серед ЗМІ міського рівня.
♦♦♦ Комітет з питань культурно-масової роботи:
^

Організовує та проводить на рівні коледжу різні культурно-масові заходи (свята,
концерти, конкурси, творчі виставки студентських робіт, вечори відпочинку,
фестивалі студентської творчості тощо).
^ Інформує здобувачів освіти коледжу про культурно-масові заходи, конкурси та акції,
що проводяться в коледжі, в місті.
> Надає інформаційному комітету матеріали щодо проведених заходів.
♦

Комітет з питань зовнішніх зв’язків:
^

Налагоджує зв ’язки та відповідає за співпрацю із установами міського, регіонального
та всеукраїнського рівнів з метою організації та проведення спільних заходів та
проектів.
> Співпрацює із іншими вищими навчальними закладами, організовуючи спільні
молодіжні заходи або програми, спрямовані на обмін студентським досвідом.

>

Співпрацює з інформаційним комітетом у напрямку пошуку всеукраїнських форумів
та програм, у яких можуть узяти участь здобувачі освіти.
> Займається пропагандою вступу до коледжу.
♦♦♦ Комітет фізичного виховання, спорту та здорового способу життя:
^
^

Пропагує здоровий спосіб життя.
Сприяє ефективному функціонуванню спортивних секцій, створенню необхідних
умов для заняття спортом.
> Бере участь у формуванні збірних команд груп, організації та проведенні спартакіади і
днів здоров’я, а також у визначенні найкращих спортсменів коледжу.
♦

Комітет волонтерського руху:
^
^
^
^

♦

Здійснює пошук інформації щодо благодійності в коледжі та місті.
Здійснює збір коштів та інших матеріальних цінностей для благодійних цілей.
Веде сувору звітність щодо використання коштів.
Надає звіт інформаційному комітету задля подальшого його поширення.

Рада гуртожитку:
^ Бере участь у поселенні і виселенні здобувачів освіти до гуртожитку.
> Розглядає питання про виселення із гуртожитку.
^ Організовує та проводить у гуртожитку:
■ систематичні перевірки з метою контролю за виконанням правил внутрішнього
розпорядку та за збереженням майна гуртожитку;
■ перевірки з метою виявлення проблем, пов’язаних із проживанням у гуртожитку,
розгляду скарг та побажань щодо покращення умов проживання;
■ проведення культурно-масової роботи із студентами-мешканцями гуртожитку.

