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ПОЛОЖЕННЯ 

про студентське самоврядування 

Коломийського індустріально-педагогічного технікуму 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Студентське  самоврядування Коломийського індустріально-педагогічного технікуму 

(студентська рада) – це самостійна громадська діяльність студентів по реалізації функцій 

управління технікумом, які визначаються директором. 

1.2. Студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-

виховної та культурно-освітньої роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію 

процесів зростання соціальної та громадської активності у студентському середовищі, 

ініціативності та відповідальності за доручені справи, стимулювання до покращення 

навчання та спортивної діяльності, а також сприяння гармонійному розвитку особистості 

студентів, набуття ними професійного досвіду, якостей та навичок лідера, організатора, 

керівника. 

1.3. Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному виконанню 

студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, а також 

надання їм можливості та допомоги у гармонійному, творчому та інтелектуальному 

розвитку. 

1.4. Студентське самоврядування діє на засадах принципів добровільності, колегіальності, 

відкритості, виборності та звітності органів студентського самоврядування, рівності права 

студентів на участь у студентському самоврядуванні, незалежності від впливу політичних 

партій та релігійних організацій, демократичності, законності та гласності. 

1.5. Студентське самоврядування є незалежним від релігійних об’єднань, політичних партій 

та рухів. 

1.6. У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в технікумі, 

безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом 

голосування. Студенти мають рівне право участі в студентському самоврядуванні. 

Студентська рада забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються в технікумі, та їх 

участь в управлінні технікумом. 

1.7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією 

України, чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про освіту», 

наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Положенням про 

Коломийський індустріально-педагогічний технікум та цим Положенням , не дублюють 



профспілкову організацію студентів, користуються допомогою та підтримкою 

адміністрації та профспілкового комітету технікуму. 

1.8. Основними завдання студентського самоврядування є: 

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації 

навчального процесу; 

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

- сприяння навчальній, спортивній та творчій діяльності; 

- сприяння у створенні необхідних умов для проживання та відпочинку студентів; 

- створення різноманітних творчих гуртків, товариств, клубів за інтересами; 

- організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і 

молодіжними організаціями; 

- сприяння проведення серед студентів соціологічних досліджень; 

- сприяння працевлаштування випускників; 

- виконання інших функцій передбачених Положенням про студентське самоврядування. 

1.9. За погодженням з органом студентського самоврядування в технікумі приймаються 

рішення про: 

- відрахування осіб, які навчаються в технікумі та їх поновлення на навчання; 

- переведення осіб, які навчаються в технікумі за державним замовленням, на навчання за 

контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб; 

- переведення осіб, які навчаються в технікумі за контрактом за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб, на навчанням за державним замовленням; 

- поселення осіб, які навчаються в технікумі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку; 

- затвердження рішень з питань студентського гуртожитку для проживання осіб, які 

навчаються в технікумі; 

- затвердження правил внутрішнього розпорядку навчального закладу в частині, що 

стосується осіб, які навчаються; 

- діяльність студентського гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у закладі. 

1.10. Студентське самоврядування здійснюється на рівні курсу. 

1.11. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про вищу освіту», Закону України Про внесення змін до Закону України «Про 

вищу освіту», щодо питань студентського самоврядування, Положенням  про 

Коломийський індустріально-педагогічний технікум. 

2. СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

2.1. Структура студентської ради технікуму складає представницький орган. Конференція 

студентів технікуму, яка скликається щорічно або позачергово для заслуховування звіту 

голови студентської ради технікуму. 



2.2. Загальний склад студентської ради визначає конференція студентів закладу шляхом 

обирання до складу студентської ради кандидатів у члени студентської ради. 

Студенти кожного курсу 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 свого курсу. Кандидата до студентської ради 

висуваються на відповідних зборах академічних груп з числа студентів, які в них 

навчаються. 

 Студенти технікуму 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. 

Строк повноважень студентської ради, обраної на черговій конференції становить 1 рік. 

Строк повноважень студентської ради діє до найближчої чергової конференції.  

Повноваження студентської ради попереднього скликання припиняються з моменту 

початку першого засідання студентської ради нового скликання. 

Повноваження члена студентської ради припиняється разом з припиненням повноважень 

студентської ради. 

Повноваження члена студентської ради припиняються достроково за рішенням 

студентської ради у випадках: 

- Складення повноважень за його особистою заявою; 

- Систематичного невиконання обов’язків члена студентської ради; 

- У зв’язку із станом здоров’я; 

- Незадовільного навчання; 

- Порушення правил внутрішнього розпорядку технікуму. 

2.2. Виконавчий орган студентського самоврядування – студентська рада. 

2.3. Контролюючий орган – орган студентського самоврядування. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

СТУДЕНТІВ ТЕХНІКУМУ. 

3.1. Чергова конференція скликається студентською радою один раз на рік. 

3.2. Позачергова конференція студентів скликається радою технікуму за власною 

ініціативою або на вимогу не менше тритини студентів денної форми навчання.  

3.3. Про скликання конференції та порядок денний має бути повідомлено студентам 

технікуму не пізніше як за 10 днів до дня початку її роботи. 

3.4.  Делегати конференції обираються студентами відповідних академічних груп денної 

форми навчання із свого числа в кількості трьох осіб від кожного курсу. 

3.5. Члени студентської ради є делегатами конференції без обрання студентами академічних 

груп, в яких вони навчаються. 

3.6. Конференція є правомочною, якщо на ній присутні більше половини від загального 

числа делегатів. 



3.7. Для організації роботи та ведення конференції делегати обирають зі свого числа 

президію конференції в складі трьох осіб, які самостійно, шляхом голосування 

розподіляють між собою повноваження головуючого, його заступника та секретаря 

конференції. 

3.8. Для організації голосувань конференції і визначення їх результатів делегати зі свого 

числа обирають лічильну комісію в складі трьох осіб, які самостійно, шляхом голосування 

розподіляють між собою повноваження голови, члена та секретаря комісії. 

3.9. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів за винятком питань, 

пов’язаних із внесенням змін та доповнень до цього положення, які приймаються  2/3 

голосів делегатів конференції. 

3.10. Повноваження конференції 

Виключно конференція студентів технікуму вирішує такі питання: 

- Ухвалення положення про студентське самоврядування  та студентську раду 

технікуму; 

- Ухвалення положення про студентського самоврядування; 

- Обирання виконавчих органів студентського самоврядування; 

- Визначення структури, повноважень та порядку обрання виконавчих органів 

студентського самоврядування; 

- Обирання представників з числа студентів технікуму до складу стипендіальної  

комісії технікуму; 

- Делегування представників студентства до органів управління технікуму. 

- Внесення змін та доповнень до положення про студентське самоврядування та 

студентську раду технікуму; 

- Заслуховування звіту голови студентської ради про діяльність студентської ради за 

відповідальний період; 

- Оцінка діяльності студентської ради за відповідальний період; 

- Обрання студентської ради; 

- Висловлення недовіри студентській раді; 

- Скасування рішень студентської ради. 

До повноважень конференції студентів технікуму належать також вирішення таких питань: 

- скасування рішень ради гуртожитку; 

- заслуховування звітів керівників органів відділів, активів академічних груп інших 

студентських самоврядних структур, що діють в технікумі, за відповідний період; 

- оцінка діяльності відділів, академічних груп та інших студентських структур, що 

діють в технікумі за відповідальний період; 

- звернення до адміністрації технікуму з поданням про нагородження преміювання, 

оголошення подяки студентам технікуму, що беруть активну участь в роботі органів 

студентського самоврядування; 

- звернення до адміністрації з поданням про оголошення догани студентам технікуму, 

що ігнорують та порушують рішення органів студентського самоврядування 

технікуму; 

- звернення до адміністрації технікуму з поданням про нагородження, преміювання, 

оголошення подяки членам студентської ради. 



3.11. Керівні органи конференції студентів технікуму 

На першому засіданні конференції нового скликання члени студентської ради зі свого 

числа обирають голову студентської ради, головуючих відділів, секретаря, членів 

контрольно-ревізійної комісії та відповідального за матеріально-технічне забезпечення. 

Голова студентської ради обирається шляхом прямого таємного голосування. 

Головуючі відділами, секретар, члени контрольно-ревізійної комісії та відповідальний 

за матеріально-технічне забезпечення обираються шляхом прямого таємного 

голосування. 

Головуючі відділами є заступниками голови студентської ради. 

Голова студентської ради: 

- представляє студентську раду у взаємовідносинах з адміністрацією технікуму; 

- представляє студентську раду технікуму у взаємовідносинах з товариствами, 

клубами та іншими студентськими самоврядними структурами що діють в технікумі, 

з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів; 

- представляє студентське самоврядування технікуму у взаємовідносинах з органами 

державної влади та місцевого самоврядування, у Всеукраїнській, обласній та міській 

студентських радах; 

- керуючий студентською радою. Несе персональну відповідальність перед 

студентами технікуму за реалізацію покладених на неї завдань; 

- дає вказівки обов’язкові для виконання членами студентської ради; 

- головує на засіданнях студентської ради; 

- підписує рішення студентської ради; 

- вносить на розгляд студентської ради кандидатури головуючих відділами, секретаря 

та відповідального за матеріально-технічне забезпечення; 

- звітує на конференції студентів технікуму про діяльність студентської ради за 

відповідальний період; 

- вносить на розгляд конференції список кандидатів до студентської ради; 

- вносить на розгляд студентської ради кандидатури для присвоєння звання 

«Почесний член студентської ради»; 

- інформує членів студентської ради про накази директора, розпорядження 

адміністрації , рішення педагогічної ради, що стосується студентського 

самоврядування в технікумі. 

У випадку тимчасової відсутності голови студентської ради. Виконання його 

повноважень за рішенням студентської ради покладається на одного із заступників. 

Головуючі відділів: 

- керують роботою відділів та несуть персональну відповідальність за їх роботу перед 

студентською радою; 

- звітують про роботу відділів за певний період; 

- дають вказівки, обов’язки для виконання членами студентської ради, що входять до 

відповідного відділу. 

Секретар: 

- здійснює ведення документації (протоколи та звіти) студентської ради та відповідає 

за їх збереження; 

- інформує членів студентської ради про місце, час і порядок денний засідань 

студентської ради; 



Відповідальний за матеріально-технічне забезпечення: 

- відповідає за збереження та підтримку в належному стані приміщення та майна, 

переданого у користування студентською радою; 

- дає вказівки обов’язкові для виконання членами студентської ради з приводу 

використання приміщення та майна, переданого у користування студентській раді. 

4.СТУДЕНТСЬКА РАДА ТЕХНІКУМУ 

Виконавчий орган студентського самоврядування виступає студентська рада, яка 

обирається конференцією осіб, які навчаються в технікумі. 

Структура студентської ради включає 7 відділів: 

- відділ навчально-виховної роботи та дослідницької роботи; 

- відділ дозвільно-розвивальної роботи; 

- відділ спорту та оздоровляння; 

- культурно-масовий відділ; 

- відділ інформації та зв’язків з громад кістю; 

- побутовий відділ; 

- відділ соціального захисту. 

Організація діяльності студентської ради здійснюється у формах: 

- засідання студентської ради – відкриті, які проводяться раз у місяць, та позапланові, 

які скликаються головою ради. 

- засідання керівного складу, голова ради, головуючі відділами, секретар, 

відповідальний за матеріально – технічне забезпечення, члени ради гуртожитку; 

- засідання відділів. 

Засідання студентської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

половини її членів. 

4.1. повноваження студентської ради. 

4.1.1. в період між конференціями до повноважень студентської ради належать 

вирішення питань, передбачених п.п. 2.8.1. цього Положення. 

4.1.2. до повноважень студентської ради також належать: 

- представництво студентів у відносинах з адміністрацією, цикловими комісіями, 

науково – педагогічними працівниками у педагогічній раді технікуму; 

- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, обєднань, клубів за 

інтересами; 

- організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і 

молодіжними організаціями; 

- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики; 

- забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової 

допомоги студентам (спільно з відповідними службами); 

- залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час; 

- контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на 

їх порушення; 

- участь у розподілі стипендіального фонду; 

- залучення студентів до участі в художній самодіяльності; 

- присвоєння почесного звання «Почесний член студентської ради»; 

- проведення вечорів відпочинку, конкурсів, ігор команд КВК, посвята в студенти, 

випускних вечорів, тижнів циклових комісій тощо; 



- участь разом із радою гуртожитку та профспілковою організацією у поселенні 

студентів до гуртожитку та їх виселенні; 

- пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами право 

прошень, вживання ними алкоголю, наркотиків, паління. 

4.2. Права та обов’язки членів студентської ради 

4.2.1. Член  студентської ради має права та обов’язки, якими наділенні студенти вищих 

навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до положення 

технікуму. 

4.2.2. Крім викладеного, член студентської ради має право: 

- бути обраним головою студентської ради; 

- бути обраним керівником структурного підрозділу студентської ради; 

- вільно викладати свої погляди з питань роботи будь якого структурного підрозділу, 

так і усьої студентської ради в цілому. 

5. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

5.1. Матеріально – технічне забезпечення органів студентського самоврядування 

приміщенням, обладнанням, інструментарієм та коштами здійснюються за рахунок 

технікуму. 

5.2. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені 

педагогічною радою технікуму в розмірі не менше 0.5 відсотка коштів соціального 

фонду технікуму, на підставі розробленого плану діяльності студентського 

самоврядування та закладених до кошторису технікуму на визначений період. 

5.3. Кошти студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і 

повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів. Не менше як 30 відсотків 

коштів витрачаються на підтримку спортивної, культурно-масової, оздоровчої 

діяльності осіб, які навчаються в технікумі. 

5.4. Фінансову основу студентського самоврядування також включають членські внески 

студентів, розмір яких встановлюється конференцією. Розмір місячного членського 

внеску однієї особи не може перевищувати 1% стипендії, встановленого законом. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ 

6.1. За неналежне виконання даного Положення делегати студентської ради несуть 

персональну відповідальність згідно законодавства України. 

6.2. Делегати конференції які порушують порядок під час конференції, або ігнорують 

зауваження головуючого, підлягають, за рішенням конференції позбавленню права 

голосу та видаленню з залу конференції. 

6.3. Делегати конференції та члени студентської ради у випадку пошкодження ними 

майна, переданого у користування органам студентського самоврядування, 

відшкодовують його вартість. 

 

 


