
 



РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Студентське самоврядування у ВП «Кадіївський педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» (далі - Коледж- 

це гарантоване державою право та реальна здатність студентства самостійно 

вирішувати питання студентського життя в межах чинного законодавства України 

та Положення). 

1.2. В коледжі визначається й гарантується студентське самоврядування, яке 

здійснюється студентством навчального закладу як безпосередньо, так і через 

своїх представників. 

1.3. Органи студентського самоврядування є представниками студентства 

коледжу не дублюють профспілкову організацію студентів, користуються 

допомогою й підтримкою адміністрації та профспілкової організації студентів 

коледжу. 

1.4. Органи студентського самоврядування є незалежним від впливів 

політичних, релігійних та громадських об'єднань. 

1.5. Органи студентського самоврядування коледжу керуються 

Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 

року, №1556-VІІ), «Про освіту» (від 05.09.2017 року, №2145-VІІІ), «Про 

об'єднання громадян», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», наказу 

МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про Концепцію національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді», іншими законодавчими актами України, Положенням 

коледжу та цим Положенням. 

1.6. Усі студенти коледжу мають право на участь у студентському 

самоврядуванні. 

1.7. Студентське самоврядування в коледжі здійснюється на принципах 

демократії, законності, виборності, гласності, колегіальності та рівноправності 

всіх його членів. 

1.8. Органи студентського самоврядування навчального закладу включають 

Конференцію студентів коледжу (відділень), Студентська рада коледжу, органи 

студентського самоврядування груп та відділення. 

1.9. Студентське самоврядування коледжу здійснюється на рівні 

академічної групи, відділення коледжу, гуртожитку. 

1.10. Рішення, прийняті в межах компетенції цим Положенням, органами 

студентського самоврядування коледжу є обов'язковими для виконання всіма 

студентами навчального закладу. 

 

РОЗДІЛ II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ 

 

2.1.Метою студентського самоврядування коледжу є представництво та 

захист творчих, освітніх, наукових, спортивних та інших інтересів студентства 

навчального закладу. 

2.2. Основні завдання студентського самоврядування: 

 забезпечення прав та інтересів студентів; 

 сприяння науковій, навчальній та творчій діяльності студентів, духовному 



та фізичному їх розвитку, вихованню в них національно-патріотичного 

почуття тощо; 



 сприяння у  створенні необхідних умов для проживання і змістового 

відпочинку студентів; 

 створення різноманітних студентських об'єднань, гуртків, товариств, клубів 

за інтересами; 

 організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів та 

громадських об'єднань, молодіжними організаціями; 

 представництво інтересів студентів у відносинах з адміністрацією 

університету, органами місцевої та державної влади; 

 безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики; 

 сприяння працевлаштуванню студентів та випускників коледжу; 

 контроль за навчальною та трудовою дисципліною студентів, своєчасне 

реагування на випадки її порушень; 

 участь у роботі стипендіальної комісії; 

 організація роботи студентського самоврядування в гуртожитку; 

 забезпечення правової, інформаційної, психологічної, соціальної, 

фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами); 

 пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання 

вчиненню студентами правопорушень, попередження вживання ними 

алкоголю, наркотиків, паління та ін. 

 

РОЗДІЛ III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ 

 

3.1. Органи студентського самоврядування мають право: 

- співпрацювати з різноманітними об'єднаннями, громадськими 

організаціями, фондами, бізнес-структурами, органами студентського 

самоврядування інших навчальних закладів та студентськими асоціаціями 

тощо; 

- мати власні засоби масової інформації (газету, Інтернет-сторінку, 

інформаційні стенди тощо); 

- допомагати учасникам ООС, внутрішньо переміщеним, соціально 

незахищеним особам, постраждалим у ході військових подій на Сході 

України; 

- проводити будь-які дослідження, анкетування й опитування, 

оприлюднювати їх результати; 

- опротестувати дії посадових осіб, структурних підрозділів, якщо вони 

обмежують права чи принижують гідність студента, органів студентського 

самоврядування або ускладнюють роботу студентського самоврядування; 

- звертатися до адміністрації коледжу з пропозиціями й зайвими 

пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами 

діяльності студентського самоврядування; 

- бути представленими з правом голосу у науково-методичній раді 

коледжу, виступати з пропозиціями, зауваженнями й доповідями; 

- бути забезпеченими приміщеннями, канцтоварами й витратними 



матеріалами, офісним обладнанням. 
3.2. Студентське самоврядування може мати й інші права, які не суперечать 

Конституції України та чинному законодавству України, Положенню коледжу та 

цьому Положенню. 

3.3 .Органи студентського самоврядування зобов'язані: 

- працювати в інтересах студентів і для студентів; 

- захищати права студентів, права соціально незахищених осіб, 

постраждалих на Сході України, переміщених осіб; 

- чітко дотримуватися чинного законодавства України, Положення 

коледжу та цього Положення; 

- виконувати рішення й вимоги органів студентського самоврядування, 

що спрямовані на досягнення мети й вирішення завдань; 

- звітувати не менш, ніж один раз на рік перед студентством про свою 

діяльність на Конференції студентів коледжу; 

- інформувати студентство з усіх напрямків громадського життя 

коледжу; 

- виконувати інші, прийняті на себе зобов'язання, що не суперечать 

чинному законодавству України. 
 

РОЗДІЛ IV. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 

 

4.1. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція (загальні 

збори) студентів коледжу, яка збирається не менш, ніж один раз на рік у 

встановлений Студентською радою день або на вимогу 10% від загальної 

кількості студентів коледжу. 

4.2. На Конференцію студентів коледжу загальні збори студентів делегують 

своїх представників із розрахунку–1 делегат від 30 студентів. 

4.3. Делегати підтверджують свої повноваження протоколом загальних 

зборів, в яких вони навчаються. Делегат виконує свої повноваження за цим 

протоколом, якщо загальними зборами інститутів, факультетів та відокремлених 

структурних підрозділів не прийнято рішення про його переобрання. 

4.4. За 30 календарних днів до дня проведення Конференції студентів 

комплексу Студентська рада інформує органи студентського самоврядування 

інститутів, факультетів та відокремлених структурних підрозділів комплексу про 

це місце й час її проведення. 

4.5. Конференція студентів коледжу вважається право чинною, якщо на ній 

присутні не менше половини (50%+1) обраних делегатів від інститутів, 

факультетів та відокремлених структурних підрозділів коледжу. 

4.6 .Конференція студентів коледжу обирає зі свого складу робочі органи 

Конференції: президію, секретаріат, мандатну та лічильну комісії. 

4.7 .Президія є представницьким робочим органом Конференції студентів 

Університету, до якої можуть входити керівники органів студентського 

самоврядування коледжу, представники адміністрації комплексу та почесні гості. 

4.8 .Секретаріат Конференції студентів коледжу веде протокол Конференції, 

вирішує технічні питання, приймає заявки на виступи та питання, організаційно 



забезпечує роботу Конференції. 
4.9 .Лічильна комісія проводить підрахунок голосів при голосуванні як 

відкритому (шляхом підняття мандатів), так і таємному (бюлетенями). 

4.10 .Мандатна комісія реєструє делегатів Конференції студентів коледжу, 

перевіряє й підтверджує їх повноваження. 

4.11 .Рішення Конференції студентів коледжу приймаються шляхом 

голосування (відкритого або таємного). 

4.12. 3 питань, що відносяться до виключних повноважень Конференції 

студентів коледжу, рішення приймаються кваліфікованою більшістю голосів (2/3) 

від загальної кількості делегатів. 

4.13 .Виключними повноваженнями Конференції студентів коледжу є: 

- затвердження Положення про студентське самоврядування коледжу, 

внесення змін до нього; 

- встановлення символіки студентського самоврядування коледжу; 
- прийняття рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію 

органів студентського самоврядування коледжу; 

- заслуховування звітів і оцінювання діяльності органів студентського 

самоврядування коледжу. 

4.14. Питання, що вирішуються простою більшістю делегатів Конференції 

студентів коледжу: 

- затвердження програм та планів діяльності органів студентського 

самоврядування коледжу; 

- визначення основних напрямків діяльності органів студентського 

самоврядування коледжу; 

- обрання та усунення з поста Президента Студентської Ради; 

- прийняття резолюції, ухвал, декларацій, заяв, звернень та інших 

офіційних документів; 

- визначення організаційної структури студентського самоврядування 

коледжу, затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів 

студентського самоврядування коледжу; 

- вирішення будь-яких інших питань, що випливають з мети та завдань 

діяльності студентського самоврядування коледжу. 
 

РОЗДІЛ V. СТУДЕНТСЬКА РАДА КОЛЕДЖУ 

 

5.1. Студентська Рада коледжу (далі СР є найвищим колегіальним 

представницько-виборним органом студентського самоврядування, який 

спрямовує свою діяльність на досягнення поставленої мети студентського 

самоврядування коледжу. 

5.2. До складу СР обираються студенти на загальних зборах студентів 

окремих курсів - по 1-му від кожного курсу, а також голови органів студентського 

самоврядування груп та відділень. За посадами членами СР є голови 

Студентських Рад гуртожитків та профорги груп, курсів. Таким чином, загальна 

кількість СР складає 8% осіб. 

5.3 .Повноваження Студентської Ради коледжу: 



- захищає права та інтереси студентства, соціально не захищених осіб, 

переміщених з окупованих територій, постраждалих в ході військових дій на 

Сході України; 

- забезпечує виконання рішень Конференції студентів коледжу; 

- попередньо розглядає проекти студентських програм соціально- 

економічного та культурного розвитку студентства; 

- виносить на розгляд наученої методичної Ради коледжу проект 

постанови «Про Студентський бюджет коледжу»; 

- організовує між факультетські, міжвузівські та міжнародні зв'язки; 
- у межах своєї компетенції приймає рішення, які є обов'язковими до 

виконання всіма студентами коледжу; 

- приймає Регламент СР; 

- застосовує стягнення та заохочення до студентів коледжу; 
- виконує інші функції, які не суперечать цьому Положенню. 

5.4. Основною формою роботи СР є його засідання. Засідання СР проводить 

Голова СР, а в разі його відсутності – заступник голови СР. 

5.5 .Засідання СР можуть бути: 

- планові - проводяться не рідше одного разу на місяць; 

- позачергові - скликаються Головою СР або на вимогу не менше, ніж 1/3 

від загальної кількості членів СР. 

5.6 .Про час і місце засідань СР повідомляється на інформаційних стендах 

інститутів, факультетів та відокремлених структурних підрозділів коледжу не 

менше, ніж за три робочих дні до його проведення із зазначенням питань, які 

пропонуються розглянути. 

5.7 .Засідання СР є правомірними, якщо на ньому присутні не менше 

половини обраних до його складу членів. 

5.8 .Рішення СР вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 

більшість присутніх на засіданні членів. 

5.9 .Кожне засідання СР фіксується протоколом, який підписується Головою 

СР та Секретарем СР. 
 

VI. СЕКТОРИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ 

 

6.1 .Сектори СР - це виконавчі органи студентського самоврядування, які 

створюються при СР та діють постійній основі. 

6.2 .Сектори СР створені з метою реалізації на практиці програм та 

проектів, прийнятих органами студентського самоврядування коледжу. 

6.3 .При СР діють такі сектори: 

- сектор з навчальних питань; 

- сектор науки; 

- сектор культури та спорту; 

- сектор зовнішніх зв'язків; 

- сектор засобів масової інформації; 

- сектор житлово-побутових питань; 

- сектор волонтерів; 



- сектор соціально-гуманітарний; 

- сектор національно-патріотичний. 

6.4 .До складу секторів входять по 1 представнику від кожної групи, які є 

членами СР. 

6.5 .Кожний сектор спрямовує діяльність відповідно до свого Положення, 

яке затверджується СР. 

 

РОЗДІЛ VII. ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ 

 

7.1. Голова СР є главою СР і виступає від його імені. 

7.2. Голова СР обирається Конференцією студентів коледжу шляхом 

таємного або відкритого голосування терміном на 2 роки. 

7.3. Голова СР може бути обраний делегат Конференції студентів коледжу, 

який навчається на ІІ-ІV курсі, є зразковим у навчальній науковій і громадській, 

соціально-гуманітарній роботі, має досвід роботи в органах студентського 

самоврядування. 

7.4. Порядок проведення виборів Голови СР встановлюється відповідним 

Положенням. 

7.5. Повноваження Голови СР: 

- веде засідання СР, пропонує їх порядок денний; 

- представляє СР у відносинах з органами студентського самоврядування 

інститутів, факультетів, відокремлених структурних підрозділів та 

адміністрацією коледжу зі студентським та викладацьким колективом, з 

органами державної влади та управління, з іншими навчальними закладами, з 

громадськими об'єднаннями, установами та організаціями, з засобами масової 

інформації; 

- несе персональну відповідальність за діяльність СР; 

- підписує протоколи засідань СР, рішення та інші офіційні документи, 

прийняті СР; 

- скликає, за необхідності, позачергові засідання СР; 
- контролює виконання рішень, прийнятих Конференцією студентів 

коледжу та СР; 

- звітує перед Конференцією студентів коледжу про роботу органів 

студентського самоврядування коледжу; 

- здійснює інші повноваження , які не суперечать цьому Положенню. 
7.6. Рішення Голови СР є незалежним від рішень адміністрації коледжу в 

сфері питань студентського самоврядування. 

7.7. Голова СР виконує свої повноваження до вступу на пост новобраного 

Голови СР. Повноваження Голови СР припиняються достроково в разі: 

-відставки; 

-неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 
-усунення з поста в порядку, передбаченому цим Положенням; 

-закінчення навчання в коледжі. 

7.8. Відставка Голови СР набуває чинності з моменту проголошення ним 

особисто заяви про відставку на засіданні СР. 



7.9. Голова СР може бути усунений з поста за рішенням Конференції 

студентів коледжу за порушення Статуту та цього Положення, а також за 

невиконання своїх повноважень. 

 
 

РОЗДІЛ VIII. СЕКРЕТАР СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ 

 

8.1. Секретар СР обирається членами СР терміном на 2 роки. 

8.2. Повноваження Секретаря СР: 

- здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи СР; 

- веде протоколи засідань СР, секторів СР; 

- забезпечує діловодство СР та відповідає за архів СР; 

- здійснює повноваження члена СР, передбачені цим Положенням; 

- виконує інші повноваження, передбачені цим Положенням. 

 

РОЗДІЛ ІХ. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

ГРУПИ 

 

9.1. Структурною одиницею студентського самоврядування коледжу є 

академічна група. 

9.2. Академічна група має свій орган управління: 
- Староста - обирається на загальних зборах академічної групи простою 

більшістю голосів від загальної кількості студентів у групі; 

- Заступник старости - призначається старостою академічної групи. 

9.3. Повноваження старости академічної групи: 

- несе персональну відповідальність за збереження та ведення журналу та 

іншої офіційної документації академічної групи; 

- бере активну участь у громадському житті інституту, факультету та 

відокремленого структурного підрозділу; 

- представляє академічну групу на загальних зборах старост - старостаті; 

- доводить інформацію до відома студентів академічної групи, яку він 

отримує від адміністрації інституту, факультету та відокремленого структурного 

підрозділу та органів студентського самоврядування; 

- веде роботу з організації змістового дозвілля спільно з куратором 

академічної групи; 

- відповідає за підготовку аудиторії до навчальних занять; 
- веде контроль над виконанням студентами академічної групи Правил 

внутрішнього розпорядку комплексу; 

- здійснює інші повноваження, які передбачені Положенням 

(Конституцією) про студентське самоврядування інституту, факультету та 

відокремленого структурного підрозділу. 

9.4. За плідну та сумлінну роботу найкращі старости нагороджуються 

листами та грамотами коледжу. Рішення про нагородження старост приймається 

адміністрацією інституту, факультету та відокремленого структурного підрозділу 

та за поданням органів студентського самоврядування. 



9.5. За невиконання обов'язків староста академічної групи може бути 

усунутий зі своєї посади за рішенням більшості студентів академічної групи. 

9.6. В академічній групі діють сектори за відповідними напрямками роботи 

встановленим органами студентського самоврядування інституту, факультету та 

відокремленого структурного підрозділу. По кожному сектору академічна група 

обирає відповідальних осіб, які виконують свої повноваження згідно з 

Положенням (Конституцією) про студентське самоврядування інституту, 

факультету та відокремленого структурного підрозділу. 

 

РОЗДІЛ X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

10.1. Діяльність органів студентського самоврядування коледжу може 

бути достроково припинена у випадку: 

- прийняття рішення Конференцією студентів коледжу про ліквідацію 

органів студентського самоврядування; 

- з ініціативи науково-методичної Ради коледжу, за умови що за це рішення 

проголосувало не менше 2/3 членів науково-методичної Ради коледжу; 

- за рішенням суду. 
10.2. У випадку припинення діяльності органів студентського 

самоврядування коледжу його майно та кошти використовуються згідно з 

рішенням Конференції студентів коледжу на статутні чи благодійні цілі. 

10.3. Положення про студентське самоврядування коледжу набуває 

чинності після його прийняття Конференцією студентів коледжу та затвердження 

науково-методичною радою коледжу. 

 
 

 


