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ПОЛОЖЕННЯ 

про студентське самоврядування  

у Чернівецькому медичному фаховому коледжі 
 

І. Загальні положення 
1.1 Студентське самоврядування Чернівецького медичного фахового 

коледжу (далі - Коледж) – це право і можливість студентів вирішувати питання 

навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в 

управлінні Коледжем. 

1.2 Це Положення регламентує порядок створення і функціонування 

студентського самоврядування Коледжу. 

1.3 Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування Коледжу, важливим елементом вдосконалення навчально-

виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів 

зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності 

та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному 

розвитку особистості студентів, набуття ними навичок лідера, організатора та 

керівника. 

1.4 Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів 

Коледжу незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, 

місця проживання, мовних або інших ознак. 

1.5 У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які 

навчаються у Коледжі за всіма формами навчання. Кожен студент має право 

обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування. 

1.6 Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

- добровільності, колегіальності, відкритості; 

- виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

- рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

1.7 Органи студентського самоврядування створюються на добровільних 

виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського 

самоврядування Коледжу. 

1.8 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

чинним законодавством України, в тому числі Конституцією України, 

Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про фахову  

передвищу освіту», Законом України «Про громадські об'єднання», 

рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади 

в галузі освіти та науки, Статутом Коледжу і Положенням про студентське 

самоврядування Коледжу. 

1.9 Перелік повноважень органів студентського самоврядування 

визначається Положенням про студентське самоврядування у Коледжі (далі - 

Положення) й узгоджується з директором Коледжу. 



 

1.10 Органи студентського самоврядування Коледжу можуть 

співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних 

закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного 

або релігійного характеру. 

1.11 Органи студентського самоврядування є вільними від втручання 

політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій. 

1.12 Керівництво Коледжу зобов'язане створювати умови для 

забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування. 

1.13 Студентське самоврядування здійснюється на рівні спеціальності, 

відділення, курсу, а також гуртожитку Коледжу. 

 

ІІ. Функції, права та обов’язки органів студентського самоврядування 

Коледжу 

2.1 Функції та права органів студентського самоврядування: 

- брати участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом 

України «Про вищу освіту», Законом України «Про  фахову передвищу 

освіту»; 

- вносити пропозиції адміністрації Коледжу щодо контролю за якістю 

навчального процесу; 

- брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між 

студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами та 

викладачами; 

- брати участь у вирішенні спірних питань пов’язаних з накладанням 

дисциплінарних стягнень на студентів; 

- організовувати процес обрання виборних представників з числа 

студентів, які навчаються в Коледжі, до органів громадського самоврядування 

Коледжу. 

- вносити пропозиції щодо залучення коштів Коледжу для реалізації 

заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського 

самоврядування; 

- брати участь у розробці документів, що регламентують питання, 

пов’язані із діяльністю студентського самоврядування; 

- одержувати від адміністрації Коледжу об’єктивну і повну інформацію з 

питань, що стосуються студентів, здійснювати її аналіз та пропонувати 

відповідні заходи; 

- складати та затверджувати річний кошторис (бюджет) витрат 

студентського самоврядування; 

- затверджувати процедуру використання майна та коштів студентського 

самоврядування; 

- затверджувати процедуру підтримки студентських ініціатив на 

конкурсних засадах; 

- вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів та програм; 

- брати участь у роботі стипендіальних комісій. 

 



 

2.2 Обов’язки органів студентського самоврядування: 

- інформувати студентів з усіх питань життя Коледжу, що їх стосуються; 

- звітувати перед студентами Коледжу про виконану роботу; 

- проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу 

Коледжу; 

- проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи; 

- аналізувати і узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо 

організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших 

питань діяльності Коледжу і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо 

їх вирішення. 

2.3 За погодженням з органами студентського самоврядування в 

Коледжі приймаються рішення про: 

- відрахування студентів з Коледжу та їх поновлення на навчання; 

- переведення осіб, які навчаються в Коледжі за державним замовленням, 

на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; 

- переведення осіб, які навчаються в Коледжі за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

- поселення осіб, які навчаються в Коледжі, у гуртожиток і виселення їх 

із гуртожитку; 

- затвердження правил внутрішнього розпорядку Коледжу в частині, що 

стосується осіб, які навчаються; 

- надання академічної відпустки та продовження академічної відпустки; 

- надання повторного навчання та індивідуального графіку складання 

сесії; 

- оголошення догани студентам та зняття стипендії. 

 

ІІІ. Організаційна структура органів студентського самоврядування 

Коледжу 

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх 

формування відбувається шляхом таємного голосування. 

Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів 

Коледжу. На розгляд Конференції студентів Коледжу виносять найважливіші 

питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності 

студентського самоврядування.  

3.1 Конференція студентів Коледжу: 

- ухвалює та вносить зміни до Положення про студентське 

самоврядування у Коледжі, в якому визначається структура, повноваження та 

порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок 

звітності та інформування студентів про поточну діяльність органів 

студентського самоврядування; 

- заслуховує звіти представницьких, виконавчих органів студентського 

самоврядування та виносить ухвалу щодо їх діяльності; 



 

- затверджує процедуру використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування; 

- затверджує процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних 

засадах; 

- затверджує річний кошторис (бюджет) студентського самоврядування, 

вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання; 

- затверджує порядок проведення прямого таємного голосування органів 

студентського самоврядування на підставі доповіді Виборчої комісії 

Студентської ради Коледжу; 

- заслуховує виступи та дебати кандидатів на посаду голови Студентської 

ради Коледжу. 

3.1.1 Делегатів на Конференцію студентів Коледжу обирають на 

конференціях студентів Коледжу за нормою представництва, яку визначає 

Студентська рада Коледжу. 

3.1.2 Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів 

Коледжу. 

3.1.3 Загальна кількість делегатів має бути не менше 1% від кількості 

студентів Коледжу. 

3.1.4 Конференцію студентів Коледжу організовує Студентська рада 

Коледжу за власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 10% від загальної 

кількості студентів Коледжу. 

3.1.5 Конференцію студентів Коледжу проводять не рідше одного разу на 

навчальний рік. 

3.1.6 Про дату, час, місце та порядок денний Конференції студентів 

Коледжу оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її 

проведення. 

3.1.7 Засідання Конференції студентів Коледжу є правомірним за 

наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів. 

3.1.8 Рішення Конференції студентів Коледжу приймаються шляхом 

прямого відкритого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх 

делегатів Конференції студентів Коледжу. 

3.1.9 Конференція студентів Коледжу обирає головуючого, секретаря та 

робочі органи Конференції студентів Коледжу. 

3.1.10 Протокол Конференції студентів Коледжу підписують головуючий 

та секретар Конференції студентів Коледжу. 

3.1.11 Рішення Конференції студентів Коледжу є обов’язковими для 

виконання органами студентського самоврядування Коледжу. 

3.1.12 Вищим виконавчим і представницьким органом студентського 

самоврядування Коледжу є Студентська рада Коледжу. 

3.2 Студентська рада Коледжу: 

- організовує діяльність студентського самоврядування Коледжу; 

- визначає позицію студентського самоврядування в Коледжі з 

актуальних питань студентського життя; 

- представляє студентське самоврядування Коледжу в органах управління 

Коледжем, органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, 



 

всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях з питань, що 

відносяться до їх компетенції; 

- приймає рішення в межах своїх повноважень; 

- скликає Конференцію студентів Коледжу; 

- обирає секретаря Студентської ради Коледжу, першого заступника 

голови Студентської ради Коледжу, заступників голови Студентської ради 

Коледжу (не більше двох заступників) та керівників комітетів (відділів) 

Студентської ради Коледжу; 

- вирішує питання участі в місцевих, регіональних, всеукраїнських і 

міжнародних молодіжних студентських об’єднаннях, спілках та підписує з 

ними відповідні угоди; 

-затверджує склад Виборчої комісії Студентської ради Коледжу. 

3.2.1 До складу правління Студентської ради Коледжу входять: голова 

Студентської ради Коледжу, секретар Студентської ради Коледжу, перший 

заступник голови Студентської ради Коледжу, заступники голови 

Студентської ради Коледжу. 

3.2.2 Члени Студентської ради Коледжу зобов’язані відвідувати засідання 

Студентської ради Коледжу. 

3.2.3 Засідання Студентської ради Коледжу відбуваються не рідше одного 

разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради 

Коледжу за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів 

Студентської ради Коледжу. 

3.2.4 Засідання Студентської ради Коледжу є правомірним за наявності не 

менше 2/3 членів Студентської ради Коледжу. 

3.2.5 Рішення Студентської ради Коледжу приймаються абсолютною 

більшістю голосів присутніх складу Студентської ради Коледжу шляхом 

прямого відкритого голосування. 

3.2.6 Рішення Студентської ради Коледжу підписує голова Студентської 

ради Коледжу та секретар Студентської ради Коледжу. 

3.2.7 Рішення Студентської ради Коледжу є обов’язковими для виконання 

органами студентського самоврядування Коледжу. 

3.3 Голова Студентської ради Коледжу: 

- організовує свою діяльність з дотриманням чинного законодавства 

України, нормативно-правової бази Коледжу та цього Положення; 

- організовує та контролює виконання рішень Конференції студентів 

Коледжу; 

- організовує та контролює виконання рішень Студентської ради 

Коледжу; 

- щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради Коледжу 

перед Конференцією студентів Коледжу; 

- здійснює керівництво органами студентського самоврядування; 

- розподіляє обов’язки між заступниками голови Студентської ради 

Коледжу; 

- головує на засіданнях Студентської ради Коледжу; 



 

- здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської 

ради Коледжу угоди та документи; 

- делегує окремі повноваження членам Студентської ради Коледжу. 

3.3.1 Розпорядження голови Студентської ради Коледжу є обов’язковими 

для виконання членами органів студентського самоврядування Коледжу. 

3.3.2 Голова Студентської ради Коледжу обирається шляхом прямого 

таємного голосування студентів Коледжу. 

3.3.3 Вибори Голови Студентської ради Коледжу проводяться восени 

після проведення Конференції студентів Коледжу. 

3.3.4 Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради Коледжу 

здійснюється Виборчою комісією Студентської ради Коледжу. 

3.3.5 Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Студентської ради 

Коледжу є особиста заява кандидата. 

3.3.6 Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення 

Конференції студентів Коледжу та за умови, якщо висування кандидата 

підтримало не менше 1% студентів Коледжу (оформлюється збором підписів 

на спеціальному бланку). 

3.3.7 Секретар Студентської ради Коледжу веде протоколи засідань, веде 

облік виконання рішень, відповідає за документообіг. 

3.3.8 Голова та секретар Студентської ради Коледжу відповідають за 

збереження документації органів студентського самоврядування. 

3.3.9 При Студентській раді Коледжу можуть створюватися комітети 

(відділи) відповідно до напряму роботи. 

3.3.10 Рішення Студентської ради Коледжу в межах своїх повноважень 

доводяться до відома адміністрації Коледжу відповідного рівня. 

3.3.11 Між органами студентського самоврядування, первинною 

профспілковою організацією студентів та керівництвом Коледжу може 

укладатись угода про співробітництво. 

3.3.12 Голова Студентської ради Коледжу та його заступники можуть 

перебувати на посаді не більш як два строки підряд. 

3.3.11 У випадку дострокового припинення повноважень голови 

Студентської ради Коледжу виконання обов’язків покладаються на його 

першого заступника. 

3.3.12 Голова Студентської ради Коледжу може бути усунений з посади 

шляхом висловлення недовіри через загальне таємне голосування студентів 

Коледжу. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не 

менш як 10 відсотків студентів що підтримують проведення Позачергової 

Конференції студентів Коледжу. 

3.4 Старости академічних груп: 

3.4.1 Староста академічної групи обирається зборами студентів 

академічної групи. 

3.4.2 Староста академічної групи представляє інтереси студентів групи 

на старостатах, співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної 

та виховної роботи, завідувачем відділення. 

3.4.3 Староста групи: 



 

- організовує виконання студентами групи навчального плану та графіку 

освітнього процесу; 

- повідомляє студентів групи про зміни в розкладі занять; 

- несе відповідальність за відвідування студентами лекцій, практичних 

занять та семінарів; 

- організовує отримання та розподіл серед студентів групи підручників та 

навчальних посібників; 

- контролює виконання Правил внутрішнього розпорядку, наказів та 

розпоряджень директора коледжу. 

3.4.4 Розпорядження старости групи обов'язкові для виконання 

студентами групи. 

3.4.5 Староста групи може бути звільнений від виконання своїх 

обов'язків: 

- за особистою заявою; 

- зборами групи, якщо за це проголосувало 2/3 студентів групи. 

3.4.6 Збори студентів академічної групи проводяться не менше одного 

разу на тиждень. 

3.4.7 Головує на зборах староста академічної групи. 

3.5 Юрисконсульт студентського самоврядування: 

Основним завданням юрисконсульта студентського самоврядування є 

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, 

неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного 

законодавства та даного Положення, органів студентського самоврядування 

Коледжу під час виконання покладених на них завдань і функціональних 

обов’язків, а також представлення інтересів студентського самоврядування 

перед адміністрацією Коледжу. 

3.6 Члени органів студентського самоврядування мають право: 

- узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів щодо 

організації освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших питань 

життєдіяльності коледжу, звертатися до адміністрації через голів органів 

студентського самоврядування з пропозиціями щодо їх вирішення, сприяти 

реалізації прийнятих рішень; 

- брати участь у вирішенні питань про відрахування студентів з коледжу; 

- отримувати в адміністрації коледжу інформацію з питань, що стосується 

студентів. 

Члени органів студентського самоврядування зобов'язані: 

- сприяти всебічному розвитку Коледжу; 

- представляти і захищати інтереси студентів; 

- виконувати покладені на них обов'язки, передбачені цим Положенням. 

 

3.7 Робота комітетів(відділів): 

3.7.1 Комітети є робочими органами студентського самоврядування 

Коледжу. 

3.7.2 Комітети: 



 

- проводять роботу щодо захисту прав та інтересів студентів; 

- спрямовують свою діяльність та активізацію участі студентів у 

навчальній та науково-дослідній роботі; 

- сприяють формуванню діяльності органів самоврядування на 

відділеннях, в гуртожитку, гуртках, молодіжних громадських об'єднаннях та 

співпрацюють з ними; 

- організовують допомогу студентам у пошуку роботи, ведуть 

профорієнтаційну діяльність серед студентів, організовують культурно-

масову і спортивно-оздоровчу роботу; 

- постійно інформують студентів Коледжу про свою діяльність за 

допомогою внутрішніх засобів масової інформації. 

3.7.3 Голів комітетів призначає та звільняє з посади голова Студентської 

ради коледжу. 

3.7.4 Голова комітету: 

- керує поточною роботою; 

- призначає та звільняє з посади членів комітету. 

3.7.5 Членом комітету може бути будь-який студент Коледжу, який 

виявив бажання та подав заяву до голови відповідного комітету. 

 

ІV. Права й обов'язки адміністрації Коледжу щодо взаємодії з 

органами студентського самоврядування 
4.1 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 Коледжу 

у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту 

Коледжу та Положення про органи студентського самоврядування у Коледжі; 

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

що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, 

Конференціях студентів Коледжу, засіданнях виконавчих органів тощо). 

4.2 Адміністрація Коледжу зобов'язана: 

- створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів 

студентського самоврядування (забезпечити приміщенням, обладнаним 

відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв'язком, постійним 

доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних 

стендів, тощо) про що укладається відповідна колективна угода; 

- 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. 

4.3 Адміністрація коледжу не має права втручатися в діяльність 

студентського самоврядування. 



 

 

V. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування 
5.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з 

органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших 

країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об'єднаннями для 

кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень. 

5.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня 

має відбуватися за погодженням з адміністрацією Коледжу. 

5.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має 

сприяти формуванню позитивного іміджу Коледж та держави. 

 

VІ. Фінансове забезпечення 

6.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є: кошти, 

визначені педагогічною радою Коледжу в розмірі не менш як 0,5 відсотка 

власних надходжень, отриманих Коледжем від основної діяльності.  

6.2 Членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим 

органом студентського самоврядування Коледжу. Розмір місячного 

членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка 

прожиткового мінімуму, встановленого Кабінетом Міністрів України згідно 

чинного законодавства. 

6.3 Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених 

ними кошторисів.  

6.4 Органи студентського самоврядування публічно звітують про 

використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 

 

VІІ. Додаткові положення 

7.1. Дане положення діє з дня його затвердження на конференції студентів 

Коледжу. 

7.2. Зміни та доповнення до даного Положення вступають у силу після 

затвердження на засіданні студентської ради та погодження їх з директором 

Коледжу. 

 

 

 

 

 


