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1. Загальні положення 

Основні терміни, використані в цьому Положенні 

 

1.1 Дане положення розроблене на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 

17 січня 2002 р. ( із змінами та доповненнями від 19 січня 2010 р. № 1798 – VI ) 

та згідно з Положенням про Студентське самоврядування у вищих навчальних 

закладах України, затверджуваним наказом Міністерства освіти та науки 

України від 15 грудня 2007 р. № 1010. 

1.2 Студентське самоврядування в Луцькому педагогічному коледжі – це 

гарантоване адміністрацією коледжу право та реальна здатність студентів 

самостійно або через органи студентського самоврядування реалізовувати 

функції управління вищим навчальним закладом та вирішувати питання, які 

стосуються організації навчального, наукового, виховного процесу, 

змістовного дозвілля та відпочинку, і здійснюється в порядку та в межах, 

передбачених Конституцією України, чинним законодавством, Статутом 

коледжу та цим Положенням. 

1.3 Конференція студентів коледжу (Конференція) – найвищий орган 

студентського самоврядування.    

1.4 Студентська Рада коледжу (Студентська Рада) – виконавчий представницький 

виборний орган студентського самоврядування коледжу, який діє між 

Конференціями студентів коледжу. 

1.5 Представник Студентської Ради – студент денної форми навчання, який 

відповідно до цього Положення обраний до складу Студентської Ради. 

1.6 "Почесний член Студентської Ради" – почесне звання, яке присвоюється 

випускникам коледжу, які під час навчання були членами Студентської Ради та 

зробили значний внесок в розвиток студентського самоврядування. 

 

2. Основні принципи студентського самоврядування 

Студентське самоврядування в коледжі здійснюється на принципах: 

1) добровільність, колегіальність, відкритість; 

2) автономність у вирішенні питань, що входять до їх компетенції; 

3) самостійність у виборі форм та методів здійснення повноважень; 

4) незалежність від політичних партій, рухів, релігійних організацій; 

5) виборність та звітність представницьких органів студентського 

самоврядування; 

6) рівність прав студентів на участь у студентському самоврядуванні, 

включаючи право обирати та бути обраним до відповідних представницьких 

органів; 

7) співпраця з керівництвом, відповідними службами та окремими посадовими 

особами коледжу (наставниками академічних груп, адміністрацією закладу 

та його структурних підрозділів: гуртожитку, відділень тощо). 

 

Мета та завдання діяльності органів студентського самоврядування коледжу 

3. Мета діяльності студентського самоврядування коледжу 
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3.1 Створення умов для самореалізації  студентів в інтересах особистості, 

суспільства, навчального закладу,  держави; 

3.2 Сприяння різним формам соціальної активності, громадських ініціатив, 

соціалізації молодого покоління; 

3.3 Формування у студентів навичок та якостей, необхідних для вироблення 

активної життєвої позиції, організаторських та лідерських рис, креативних 

підходів до вирішення завдань, умінь працювати в команді, дослухатися до думки 

інших та знаходити компроміси, співпрацювати з адміністративними структурами 

у коледжі та поза його межами, відповідальності за результат своєї праці тощо. 

 

4. Завдання діяльності органів студентського самоврядування коледжу 

 

4.1 Головними завданнями органів студентського самоврядування коледжу є: 

1) захист прав та інтересів студентів, узгодження їх з правами та інтересами 

адміністрації, працівників коледжу інших категорій, суспільства;  

2) контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку та Статуту 

коледжу, оперативне реагування на випадки їх порушення; 

3) а також сприяння: 

 навчальній, професійній, науковій та громадській діяльності студентів, 

забезпеченню виконання студентами своїх обов’язків; 

 формуванню у студентів моральних та етичних норм, вихованню 

гуманізму, пропаганді здорового способу життя, безпечної поведінки, 

запобіганню вчиненню студентами правопорушень; 

 поліпшенню умов побуту та дозвілля студентів; 

 створенню різноманітних гуртків, секцій, товариств, об’єднань, клубів 

за інтересами тощо; 

 працевлаштуванню випускників, залученню студентів до зайнятості у 

вільний від навчання час, включаючи залучення студентів до участі в 

громадських роботах на волонтерських засадах. 

4) забезпечення участі студентів, узгодження їх з правами та інтересами 

адміністрації, працівників коледжу інших категорій, суспільства; 

5) вироблення позицій студентів щодо різних аспектів функціонування 

коледжу, забезпечення ефективного «зворотного зв’язку», інформування 

його керівництва, відповідних служб та посадових осіб стосовно прийнятих 

студентами рішень, сформованої думки студентського загалу; 

6) напрацювання механізмів позитивного вирішення проблем студентів на 

різних рівнях: від навчального закладу до загальнодержавного, сприяння 

участі студентів у реалізації державної молодіжної політики; 

7) залучення студентів до участі у громадському житті коледжу, координація 

діяльності низових органів студентського самоврядування; 

8) надання інформаційної, правової, психологічної, юридичної та іншої 

консультаційної допомоги студентам, у тому числі у співпраці з 

керівництвом, відповідними службами та посадовими особами коледжу; 

9) співробітництво з органами студентського самоврядування інших 

вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів, громадських 

організацій. 
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5. Організаційно-правові основи діяльності органів студентського 

самоврядування 

Конференція студентів Луцького педагогічного коледжу 

Порядок скликання, роботи та прийняття рішень Конференції 

 

5.1 Чергова Конференція скликається Студентською радою один раз в рік, не 

пізніше двадцятого дня після початку нового навчального семестру. 

5.2 Позачергова Конференція студентів скликається Студентською радою коледжу 

за власною ініціативою або на вимогу не менш, як третини студентів денної 

форми навчання. 

5.3 Про скликання Конференції та порядок денний має бути повідомлено 

студентам коледжу не пізніш як за 10 днів до початку її роботи. 

5.4 Делегати Конференції обираються студентами відповідних академічних груп 

денної форми навчання із свого числа в кількості двох осіб від кожної академічної 

групи. 

5.5 Члени Студентської ради є делегатами Конференції без обрання студентами 

академічних груп, в яких вони навчаються. 

5.6  Конференція проводиться, якщо на ній присутні більше половини від 

загального числа делегатів. 

5.7 Для організації роботи та ведення Конференції делегати обирають зі свого 

числа Президію Конференції в складі трьох чоловік, які самостійно, шляхом 

голосування розподіляють між собою повноваження Головуючого, його 

заступника та секретаря Конференції. 

5.8 Для організації голосування і визначення його результатів делегати зі свого 

числа обирають Лічильну комісію в складі трьох чоловік, які самостійно, шляхом 

голосування розподіляють між собою повноваження Голови, члена та секретаря 

комісії. 

5.9 Рішення Конференції приймаються більшістю голосів за винятком питань, 

пов'язаних із внесенням змін та доповнень до цього Положення, які приймаються 

2/3 голосів делегатів Конференції. 

 

6. Повноваження Конференції 

 

Конференція студентів коледжу вирішує такі питання: 

1) ухвалення Положення про студентське самоврядування та Студентську 

Раду коледжу; 

2) внесення змін та доповнень до Положення про студентське 

самоврядування та Студентську Раду коледжу; 

3) заслуховування звіту голови Студентської Ради про діяльність 

Студентської Ради за відповідний період; 

4) оцінка діяльності Студентської Ради за відповідний період; 

5) обрання Студентської Ради; 

6) висловлення недовіри Студентській Раді; 

7) скасування рішень Студентської Ради та Ради гуртожитку; 
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8) заслуховування звітів та оцінка діяльності керівних органів товариств, 

клубів та інших студентських самоврядних структур, що діють в коледжі 

за відповідний період; оцінка їх діяльності; 

9) звернення до адміністрації коледжу з поданням про нагородження, 

преміювання, оголошення подяки студентам коледжу, що беруть активну 

участь в роботі органів студентського самоврядування; 

10) звернення адміністрації з поданням про оголошення догани студентам 

коледжу, що порушують Правила внутрішнього розпорядку коледжу, 

гуртожитку та рішення органів студентського самоврядування. 

 

7. Склад і строк повноважень Студентської Ради коледжу 

 

7.1 Загальний склад Студентської Ради визначає Конференція студентів коледжу 

шляхом обрання до складу Студентської Ради кандидатів у члени Студентської 

Ради. 

7.2 Студенти кожної академічної групи денної форми навчання мають право не 

пізніше як за п'ять днів до проведення Конференції, на якій буде обиратися 

Студентська Рада, висунути одного кандидата до Студентської Ради від своєї 

академічної групи. Кандидати до Студентської Ради висуваються на відповідних 

зборах академічних груп. 

7.3 Студенти коледжу денної форми навчання до проведення Конференції мають 

право самостійно висунути свою кандидатуру для обрання до складу Студентської 

Ради. Такі особи набувають статусу кандидатів після затвердження їх кандидатур 

на засіданні Студентської Ради. 

7.4 Строк повноважень Студентської Ради, обраної на позачерговій Конференції, 

дорівнює строку, що залишився до найближчої чергової Конференції. 

7.5 Повноваження Студентської Ради попереднього скликання припиняються з 

моменту початку першого засідання Студентської Ради нового скликання. 

7.6 Повноваження членів Студентської Ради припиняються разом з припиненням 

повноважень Студентської Ради. 

7.7 Повноваження членів Студентської Ради припиняються достроково за 

рішенням Студентської Ради у випадках: 

1) складення повноважень за особистою заявою; 

2) систематичного (два і більше випадків) невиконання обов'язків члена 

Студентської Ради; 

3) незадовільного навчання; 

4) порушення Правил внутрішнього розпорядку коледжу. 

 

8. Повноваження Студентської ради 

 

8.1 В період між Конференціями до повноважень Студентської ради належить 

вирішення питань, передбачених п. 4 цього Положення. 

8.2 До повноважень Студентської Ради також належить: 

1) представництво студентів у відносинах з директором, адміністрацією, 

предметними комісіями, науково-педагогічними працівниками; 

2) створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів 

за інтересами; 
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3) організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів 

і молодіжними організаціями; 

4) участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами; 

5) безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики; 

6) забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової 

допомоги студентам (спільно з відповідними службами); 

7) залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час 

(спільно з адміністрацією); 

8) координація діяльності старостату, студентських профспілкових організацій; 

9) контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне 

реагування на їх порушення; 

10) участь у розподілі стипендіального фонду; 

11) залучення студентів до участі в художній самодіяльності; 

12) присвоєння почесного звання "Почесний член Студентської Ради"; 

13) проведення вечорів відпочинку, конкурсів, інтелектуальних ігор, урочистої 

посвяти в студенти, випускних вечорів, тощо; 

14) участь разом із Радою гуртожитку та студентською профспілковою 

організацією у поселенні студентів у гуртожитки та виселенні з нього; 

15) пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами 

правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню; 

16) розробка і затвердження проектів внутрішнього характеру, щодо 

регулювання діяльності Студентської Ради. 

 

9. Права та обов’язки членів Студентської Ради 

 

9.1 Член Студентської Ради має права та обов’язки, якими наділені студенти 

вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до 

Статуту коледжу. 

9.2 Крім викладеного вище, член Студентської Ради має право: 

1) бути обраним головою Студентської Ради; 

2) бути обраним керівником структурного підрозділу Студентської Ради; 

3) вільно висловлювати свої думки, щодо роботи Студентської Ради;  

4) бути членом товариств, клубів, інших студентських самоврядних структур, 

що діють в коледжі; 

5) розробляти та подавати для затвердження Педагогічною радою коледжу 

пропозиції щодо змісту та фінансування річних заходів, пов’язаних з 

діяльністю студентського самоврядування, з передбаченими коштами на 

заходи з підтримки діяльності студентів; 

погоджувати пропозиції керівництва коледжу щодо: 

 відрахування осіб, які навчались у коледжі та їх поновлення на 

навчання; 

 переведення осіб, які навчались відповідно до угод, укладених з 

фізичним та юридичними особами, на навчання за державним 

замовленням; 

 поселення до гуртожитку та виселення з гуртожитку студентів. 
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6) сприяти створенню позитивного соціально-психологічного мікроклімату в 

академічних колективах, атмосфери довіри студентів до викладачів і 

керівництва, належних матеріально-технічних умов для навчання та дозвілля 

студентів; 

7) звертатись до керівництва коледжу, його дорадчих та робочих органів, 

державних органів з пропозиціями щодо вдосконалення та реформування 

навчального процесу, інших напрямів роботи коледжу, освітньої галузі та 

проблем студентського самоврядування в цілому; 

8) отримувати від керівництва, інших посадових осіб коледжу консультативну 

підтримку та інформацію, необхідну для виконання завдань студентського 

самоврядування; 

9) звертатись з пропозиціями, заявами, клопотаннями до керівництва, інших 

посадових осіб коледжу, органів студентського самоврядування всіх рівнів 

стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу; 

10) співпрацювати з вітчизняними та іноземними органами студентського 

самоврядування інших вищих навчальних закладів та координувати з ними 

свою діяльність, а також з іншими молодіжними, громадськими 

організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного 

характеру; 

11) делегувати представників до Волинської обласної студентської ради при 

голові обласної державної адміністрації. 

9.3 Член студентської ради зобов’язаний: 

1) дотримуватись вимог Статуту коледжу та цього Положення; 

2) брати участь у засіданнях Студентської ради; 

3) забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню 

студентами своїх обов’язків; 

4) порушувати проблеми студентів перед керівництвом, іншими посадовими 

особами закладу; 

5) не менш ніж раз на рік звітувати перед студентською громадою відповідного 

рівня про свою діяльність; 

6) координувати свою діяльність з керівництвом коледжу, співпрацювати з ним 

на засадах партнерства та конструктивності; 

 

10. Права й обов’язки адміністрації Луцького педагогічного коледжу щодо 

взаємодії з Студентською Радою 

 

10.1 Керівництво, інші посадові особи коледжу мають право: 

1) подавати стипендіальній комісії пропозиції щодо відзначення та заохочення 

студентів, які активно працюють у Студентській Раді або беруть активну 

участь у його заходах; 

2) отримувати інформацію про діяльність Студентської Ради (плани, звіти, 

копії протоколів засідань, інші відомості про поточну діяльність); 

3) скликати позачергові загальні збори студентів у випадках недотримання 

Статуту Студентської Ради та правил внутрішнього розпорядку; 

4) через своїх представників із дорадчим голосом брати участь у заходах, що 

проводить Студентська Рада  (загальні збори, засідання представницьких 

органів тощо). 
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10.2 Керівництво, інші посадові особи коледжу зобов’язані: 

1) щорічно забезпечувати розгляд та врахування поданих пропозицій щодо 

змісту та фінансування річних заходів, пов’язаних з діяльністю Студентської 

Ради, всебічно допомагати у їхній реалізації. 

2) створити умови, необхідні для ефективної діяльності Студентської Ради, а 

саме: надати окреме приміщення, обладнане меблями, оргтехнікою, 

засобами зв’язку тощо; 

3) вчасно та у повному обсязі інформувати Студентську Раду про рішення, що 

стосуються життєдіяльності студентів коледжу: 

 відрахування студентів та поновлення на навчання осіб, які 

навчались у коледжі; 

 переведення на навчання за державним замовленням студентів, які 

навчались відповідно до контрактів, укладених з фізичними та 

юридичними особами; 

 поселення до гуртожитку та виселення з гуртожитку студентів. 

 

11. Керівні органи Студентської Ради 

 

11.1 На першому засіданні Студентської ради нового скликання члени 

Студентської Ради зі свого числа обирають Голову Студентської Ради, 

керівників структурних підрозділів, секретаря та відповідального за 

матеріально-технічне забезпечення. 

11.2 Голова Студентської Ради обирається шляхом таємного голосування. 

11.3 Керівники структурних підрозділів, секретар та відповідальний за 

матеріально-технічне забезпечення обираються шляхом відкритого 

голосування. 

11.4 Керівники структурних підрозділів є заступниками Голови Студентської 

Ради. 

11.5 Голова Студентської Ради: 

1) представляє Студентську Раду у взаємовідносинах з адміністрацією 

коледжу; 

2) представляє інтереси студентів; 

3) представляє Студентську Раду коледжу у взаємовідносинах з товариствами, 

клубами та іншими студентськими самоврядними структурами, що діють в 

навчальному закладі, з органами студентського самоврядування вищих 

навчальних закладів; 

4) представляє студентське самоврядування коледжу у взаємовідносинах з 

органами державної влади та місцевого самоврядування, у Всеукраїнській, 

обласній та міській студентських радах; 

5) керує Студентською Радою, несе персональну відповідальність перед 

студентами коледжу за реалізацію покладених на неї завдань; 

6) головує на засіданнях Студентської Ради; 

7) підписує рішення Студентської Ради; 

8) вносить на розгляд Студентської Ради кандидатури керівників структурних 

підрозділів, секретаря та відповідального за матеріально-технічне 

забезпечення; 
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9) звітує на Конференції студентів коледжу про діяльність Студентської ради 

за відповідний період; 

10) вносить на розгляд Конференції список кандидатів до Студентської Ради; 

11) вносить на розгляд Студентської Ради кандидатури для присвоєння звання 

"Почесний член Студентської Ради"; 

12) інформує членів Студентської Ради про накази директора, розпорядження 

адміністрації, що стосуються студентського самоврядування в коледжі. 

11.6 У випадку тимчасової відсутності Голови Студентської ради, виконання 

його повноважень за рішенням Студентської ради покладається на одного з 

заступників. 

11.7 Керівники структурних підрозділів: 

1) керують роботою секторів та несуть персональну відповідальність за їх 

роботу перед Студентською Радою; 

2) звітують перед Студентською Радою за роботу секторів за відповідний 

період; 

11.8 Секретар 

1) здійснює ведення документації Студентської Ради та відповідає за її 

збереження; 

2) інформує членів Студентської Ради про місце, час і порядок денний засідань 

Студентської Ради. 

11.9 Відповідальний за матеріально-технічне забезпечення: 

1) відповідає за збереження та підтримку в належному стані приміщення та 

майна, переданого у користування Студентській Раді; 

 

12. Структура та організація роботи Студентської Ради 

 

12.1 Структуру Студентської Ради складають сектори: 

1) навчально-виховної роботи. 

2) культурно-масової роботи. 

3) зв'язку з засобами масової інформації, органами студентського 

самоврядування інших навчальних закладів (прес-центр). 

4) туризму, фізкультури і спорту. 

12.2 Організація діяльності Студентської Ради здійснюється у формах: 

1) засідання Студентської Ради – відкриті, на яких мають право бути 

присутні студенти коледжу, які не є членами Студентської Ради, 

представники адміністрації навчального закладу, та закриті, на яких 

мають право бути присутні виключно члени Студентської Ради; планові, 

які проводяться один раз в місяць та позапланові, які скликаються 

Головою Студентської Ради за власною ініціативою або на вимогу не 

менш як 10 членів Студентської Ради; 

2) засідання керівного складу: Голова Студентської ради, керівники 

структурних підрозділів, секретар, відповідальний за матеріально-

технічне забезпечення; 

3) засідання керівників структурних підрозділів. 

 

12.3 Засідання Студентської ради є правомірним, якщо на ньому присутні не 

менше половини її членів. 
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12.4 На своїх засіданнях Студентська рада здійснює повноваження, 

передбачені п. 4, п. 8 цього Положення. 

 

13. Матеріально-технічне забезпечення 

 

13.1 Матеріально-технічне забезпечення органів студентського 

самоврядування приміщенням, обладнанням, інструментарієм та коштами 

здійснюється за рахунок коледжу. 

13.2 Надається членам Студентської Ради можливість користуватися 

послугами пунктів: 

1) інформаційного забезпечення, технічних засобів навчання та редакційно-

видавничого відділу коледжу. 

 

14. Відповідальність делегатів Конференції та членів Студентської Ради 

 

14.1 Делегати Конференції, які порушують порядок під час Конференції або 

ігнорують зауваження Головуючого, підлягають, за рішенням Конференції, 

позбавленню права голосу та видаленню з залу Конференції. 

14.2 Делегати Конференції та члени Студентської Ради у випадку 

пошкодження ними майна, переданого у користування органам студентського 

самоврядування, відшкодовують його вартість. 

 

15. У своїй діяльності органи студентського самоврядування 

керуються: 

 

1) законодавством України; 

2) рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади в галузі освіти; 

3) рішеннями центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований 

коледж; 

4) рішеннями засновника навчального закладу; 

5) Статутом навчального закладу; 

6) цим Положенням.  

 

 

 

 

«УХВАЛЕНО» 

Конференцією студентів 

«    »____________20___ року 


