




І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Студентське самоврядування є невід′ємною частиною громадського 

самоврядування навчального закладу. 

Студентське самоврядування – ефективна форма участі студентів у вирішенні 

загальних проблем у коледжі, забезпеченні виконання студентами їх обов’язків, 

реалізації соціальних, економічних та творчих інтересів і захисту їх прав та 

свобод. 

1.2. Основною метою студентського самоврядування є розвиток громадянської 

активності студентської молоді, підтримка самодіяльних ініціатив, оволодіння 

навичками управлінської діяльності, створення системи комунікацій у 

студентському середовищі. 

1.3. Студентське самоврядування здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України, нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України. 

1.4. Студентське самоврядування в коледжі незалежне від політичних партій та 

рухів і функціонує згідно цього Статуту та відповідного Положення. 

1.5. Головним органом студентського самоврядування в коледжі є студентська 

рада. 

 

ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

2.1. Основними напрямками діяльності є: 

– розвиток соціальної активності студентів, виховання національної свідомості, 

утвердження моральних норм та естетичних цінностей; 

– забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються у коледжі та їхню 

участь в управлінні вищим навчальним закладом; 

– сприяння вдосконалення змісту освіти та науково-дослідної роботи студентів; 

– організація змістовного дозвілля та відпочинку студентів ( пізнавально- 

розважальних екскурсій, дискотек тощо), а також залучення до участі в 

художній самодіяльності, популяризації фізичної культури та спорту, участі в 

спортивних змаганнях, пропаганда здорового способу життя, профілактика 

правопорушень у студентському середовищі; 

– розвиток творчих контактів зі студентами інших навчальних закладів України 

та зарубіжних країн; 

– інформування студентів про заходи, які проводяться в коледжі та за його 

межами; 



– організація соціально-психологічної підтримки та допомоги студентам, 

проведення серед них соціологічних досліджень. 

2.2. Студентська рада самоврядування бере участь в організації та проведенні 

благодійних акцій серед студентів коледжу, спартакіад, днів самоврядування, 

конкурсів, урочистих заходів, конференцій, обласних та регіональних 

семінарів, у роботі педагогічної ради викладачів коледжу,ради з профілактики 

правопорушень. 

2.3. За погодженням з радою студентського самоврядування у коледжі 

приймається рішення про: 

– відрахування осіб, які навчаються у коледжі та їх поновлення на навчанні; 

– переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням на 

навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб; 

– поселення осіб, які навчаються у коледжі в гуртожиток та виселення за 

порушення умов проживання з гуртожитку; 

– затвердження рішень з питань гуртожитків для проживання осіб, які 

навчаються у коледжі. 

 

ІІІ .СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ОРГАНІВ 

СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ САМОВРЯДУВАННЯ 

3.1. Створення, реорганізація та ліквідація студентської ради здійснюється 

згідно з рішенням самої ради. 

3.2. Студентське самоврядування базується на структурному розподілі 

студентів коледжу на навчальні групи, які обирають і делегують своїх 

представників на конференцію студентів, згідно визначеної квоти 

представництва. 

3.3. Вищим органом студентського самоврядування в ЖАТК є конференція. У 

період між конференціями вищим виконавчим органом студентського 

самоврядування є студентська рада коледжу, яку очолює голова. Голова 

студентської ради входить до складу педагогічної ради ЖАТК. 

3.4. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними і 

формуються шляхом відкритого або таємного голосування студентів. 

3.5. Виконавчими органами студентського самоврядування є: студентська рада 

коледжу та студентська рада гуртожитку. 

3.6. До складу студентської ради коледжу входять: голова студентської ради 

коледжу, голова студентської ради гуртожитку, заступники голів студентських 

рад, члени студентської ради, обрані на конференції. 



 

IV. СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 

4.1. Студентське самоврядування функціонує на рівні відділень, академічних 

груп, гуртожитків коледжу. 

4.2. Головним виконавчим органом студентського самоврядування є рада 

обрана на конференції студентів коледжу. 

4.3. Студентська рада формується з числа студентів коледжу, які мають 

організаторські здібності і є досить активними в громадському житті коледжу. 

4.4. Роботу студентської ради очолює голова, який обирається конференцією 

студентів навчального закладу з числа студентів, які мають організаторські 

здібності, високі результати в навчанні та зразкову поведінку. 

4.5. За відсутності голови ради організацію діяльності студентської ради 

проводить його заступник, який  обирається на першому засіданні ради.  

Засідання студентської ради проводяться, як правило, один раз на тиждень і 

вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 її складу. 

4.6. У кінці навчального року студентська рада коледжу звітує про свою роботу 

на загальних зборах коледжу. Норми представництва на зборах від груп 

затверджується на засіданні студентської ради. Рішення загальних зборів 

приймаються більшістю голосів і носять рекомендаційний характер. 

 

V. УПРАВЛІННЯ СТУДЕНТСЬКОЮ РАДОЮ 

5.1. Керівництво студентською радою здійснює голова ради, який обирається 

на загальних зборах студентів коледжу при наявності 2/3 чисельності студентів 

та отриманням більшості голосів на підтримку його кандидатури. 

5.2. Головою студентської ради не може бути обраний студент, який: 

– має академічні заборгованості на момент балотування і навчається на 

першому курсі ЖАТК; 

5.3. Голова студентської ради коледжу має наступні повноваження: 

– формувати та реформувати організаційну структуру студентської ради, а 

також координувати діяльність діючої команди; 

– формувати та забезпечувати стратегію розвитку студентської ради коледжу; 

– безпосередньо керувати діяльністю за напрямками функціонування 

студентської ради; 

– скликати та проводити наради з поточних, перспективних питань; 

– формувати та подавати директору коледжу пропозиції щодо морального та 

матеріального заохочення студентів коледжу; 



– бути розпорядником коштів, які знаходяться у розпорядженні студентської 

ради, та звітувати про їх використання. 

VI. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 

 Студентська рада керується наступними принципами: 

– принцип партнерства – стратегічні основи взаємодії студентської ради з 

відділеннями ЖАТК, які носять партнерський характер; 

–принцип взаємодії – студентської ради є структурною одиницею у загальній 

структурі коледжу конструктивно взаємодіє з адміністрацією на всіх рівнях 

керування ними; 

– принцип єдності – студентська рада є суб′єктом коледжу; 

– принцип ресурсного забезпечення – для здійснення своєї діяльності, 

передбаченої Статутом та Положенням і законодавством України, студентська 

рада використовує організаційні, матеріальні, інтелектуальні, інформаційні та 

інші ресурси коледжу; 

– принцип власності – студентська рада має власне право на реалізацію 

керування студентським життям в усіх напрямках, згідно статуту навчального 

закладу; 

– принцип зворотного зв′язку – студентська рада має право звертатись з 

питаннями чи пропозиціями до адміністрації коледжу і отримувати від неї 

інформацію, що стосується діяльності студентської ради. 

 

 

 

 


