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Дане положення розроблене на основі Примірного положення про 

студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України, затверджене 

наказом Міністерства освіти і науки України № 1010 від 15.11.2007 р.  

 

1. Загальні положення 

1.1. Студентський парламент (далі СП) є добровільним об’єднанням органів 

студентського самоврядування коледжу для проведення самостійної громадської 

діяльності студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним закладом 

(ВНЗ), яка визначається адміністрацією і здійснюється студентами відповідно до 

мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами. 

1.2. У своїй діяльності СП керується Конституцією України, законодавством 

України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти та науки України, 

Статутом коледжу і даним Положенням. 

1.3. СП є незалежною від впливів політичних, релігійних та громадських 

об’єднань. 

1.4. Адміністрація коледжу зобов’язана створювати умови для забезпечення 

та розвитку студентського самоврядування. 

1.5. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники 

студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій мають 

право брати участь у роботі колегіальних органів коледжу та його структурних 

підрозділів.  

 

2. Мета і завдання органів студентської ради 

2.1. Метою діяльності СП є представництво та захист соціально-економічних, 

творчих, духовних та інших інтересів студентів коледжу. Діяльність СП 

направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, виховання 

духовності, і культури студентів, зростання соціальної активності та 

відповідальності за доручену справу, залучення молоді в процес управління 

справами ВНЗ. 

2.2. Основні завдання СП: 

- сприяння діяльності органів студентського самоврядування в навчальних 

групах та в гуртожитках; 

- забезпечення постійної взаємодії та зв’язку між адміністрацією ВНЗ, 

органами місцевого самоврядування та державної влади з СП у сферах вищої 

освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку молоді; 

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів; 

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

- сприяння навчальній,науковій та творчій діяльності студентів; 

- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку 

студентів; 

- створення гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами; 

- організація співробітництва із студентами інших ВНЗ, молодіжними 

організаціями; 

- сприяння працевлаштуванню випускників; 



- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами; 

- контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів; 

- участь у розподілі стипендіального фонду; 

- залучення студентів до художньої самодіяльності; 

- проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти в студенти, 

випускних вечорів, днів відділення; 

- участь у поселенні студентів у гуртожитки та виселення їх; 

- організація належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів у 

гуртожитках; 

- пропаганда здорового способу життя, запобігання вивченню студентами 

правопорушень, вживаннями ними алкоголю, наркотиків, палінню цигарок та ін.; 

- активна участь в забезпеченні зберіганні і підтримки в необхідному стані 

приміщення, обладнання та іншого майна ВНЗ. 

 

3. Органи студентського самоврядування та їх повноваження 

3.1.  Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори на яких 

затверджується Положення про студентське самоврядування, обирається 

виконавчий орган – студентська рада, визначається його структура і термін 

положення, заслуховується звіт. 

3.2. На загальні збори кожна навчальна група делегує 2 представника. 

3.3. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не 

менше двох третин обраних делегатів від навчальних груп. 

3.4. Загальні збори обирають головуючого та секретаря, який веде протокол  і 

разом з головуючим підписує його. 

3.5. Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувала більшість (2/3) присутніх, а при обранні в склад СП за більшістю 

голосів. 

3.6. Загальними зборами вирішуються такі питання: 

- затвердження Положення про студентське самоврядування, внесення 

змін і доповнень до нього; 

- затвердження терміном на 1 рік персонального складу СП; 

- вибори голови СП; 

- оцінка роботи та результатів діяльності СП; 

- затвердження програм та планів діяльності СП; 

- визначення організаційної структури, затвердження процедури та 

внутрішніх документів СП; 

- вирішення будь-яких інших питань, що впливають з мети та завдання СП. 

3.7. Засідання студентського парламенту проводиться не рідше одного разу 

на місяць (за виключенням канікулярних періодів) і є правомочним, якщо на 

ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення приймаються простою 

більшістю. 

3.8. Студентський парламент обирає заступника голови СП та секретаря СП; 

3.9. Студентський парламент: 

- вносять на розгляд загальних зборів щодо перспективних напрямів 

діяльності СП; 



- розробляє план заходів та організовує виконання рішень загальних зборів 

і подає звіт про їх виконання; 

- обирає персональний склад постійних комісій СП з культурно-масової 

роботи, навчальної та наукової роботи, господарської роботи та соціального 

розвитку, соціальних питань, спортивно-оздоровчої роботи, питань зв’язків з 

громад кістю, юридичного забезпечення; 

- вирішує інші питання за винятком тих, що віднесенні до компетенції 

загальних зборів. 

3.10. Голова студентського парламенту: 

- очолює роботу СП; 

- контролює діяльність органів студентського самоврядування навчальних 

груп та СП гуртожитків; 

- від імені СП підписує регламентуючі документи; 

- може брати участь у засіданнях педагогічної ради ВНЗ при розгляді 

питання студентського життя. 

3.11. Заступник голови студентського парламенту: 

- при необхідності заміняє голову СП; 

- очолює і контролює діяльність постійних комісій СП. 

3.12. Секретар студентського парламенту: 

- веде протоколи засідання СП і разом з головою СП підписує їх; 

- організовує контроль за виконанням обов’язків членами СП та 

виконанням рішень СП. 

3.13. Члени постійних комісій студентського парламенту: 

подають пропозиції до плану роботи СП і залучають студентів в процес 

управління справами навчального закладу по напрямам роботи.  

 

4. Студентська рада гуртожитку 

4.1. Разом з вихователем та комендантом організовує належний побут, умови 

для самостійної підготовки, відпочинку і дозвілля студентів у гуртожитку. 

4.2. Бере активну участь організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і 

підтримки в необхідному стані приміщення, обладнання та іншого майна 

гуртожитку. 

4.3. Організовує чергування студентів і сприяє налагодженню пропускного 

режиму гуртожитку. 

4.4. Приймає участь в організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, 

гуртожитки, економію електроенергії та ін. 

 

5. Порядок припинення діяльності СП 

5.1. Припинення діяльності СП може здійснюватися за ініціативою і рішення 

2/3 членів. 

 

 

 

 

 



6. Права і обов’язки адміністрації коледжу щодо взаємодії з органами 

студентського самоврядування 

       6.1  Адміністрація коледжу має право: 

     - отримувати інформацію про діяльність органів  студентського 

самоврядування   (плани,   звіти,   копії   протоколів   засідань, інформацію про 

поточну діяльність тощо); 

     - скликати   позачергові   загальні   збори   чи  конференцію студентів   у   

випадках   недотримання   органами   студентського самоврядування Статуту 

коледжу та Положення про органи студентського самоврядування у навчальному 

закладі; 

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

проводять  органи  студентського   самоврядування (загальних  зборах,  засіданнях  

виконавчих органів тощо). 

       6.2  Адміністрація коледжу зобов'язана: 

     - створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського 

самоврядування:  забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, 

оргтехнікою, телефонним зв'язком, Iнтернетом тощо; 

     - інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення,   які   

стосуються   життєдіяльності   студентів   коледжу; 

     - надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову,   

матеріальну  та  інші  види  підтримки  для  розвитку студентського 

самоврядування у коледжі. 

 

7. Матеріальна і фінансова основа студентського самоврядування 

7.1 Бюджет студентського самоврядування заснований на добровільних 

внесках студентів коледжу та благодійної допомоги. 

7.2 Студентське самоврядування самостійно розробляє, затверджує і виконує 

відповідні бюджети згідно з цим Положенням. 

 

8. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування 

8.1 Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами 

студентського самоврядування вищих навчальних закладів та міжнародними 

студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх 

завдань у межах визначених повноважень. 

8.2 Укладання угод, проведення спільних за погодженням з адміністрацією. 

Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти 

формуванню позитивного іміджу коледжу та держави. 

 

 


