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РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про студентське самоврядування Відокремленого структурного 
підрозділу «Конотопський індустріально педагогічний фаховий коледж Сумського 
державного університету» (далі -  Положення) встановлює правові та організаційні 
засади функціонування студентського самоврядування Відокремленого структурного 
підрозділу «Конотопський індустріально педагогічний фаховий коледж Сумського 
державного університету» (далі -  Коледж) та визначає право і можливість студентів 
вирішувати питання їх навчання та побуту, захисту прав та інтересів студентів, а 
також брати участь в управлінні коледжу.

1.2. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних 
виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського 
самоврядування Коледжу. Усі студенти, які навчаються в Коледжіі, мають рівні права 
та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи 
студентського самоврядування.

1.3. Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність в 
інтересах всього студентства Коледжу.

1.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 
Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про 
фахову передвишу освіту», Положенням Відокремленого структурного підрозділу 
«Конотопський індустріально педагогічний фаховий коледж Сумського державного
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університету», нормативними документами Міністерства освіти і науки України та 
іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність студентського 
самоврядування у вищих навчальних закладах України та цим Положенням.

1.5. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається 
Положенням про студентське самоврядування у коледжі (далі - Положення) й 
узгоджується з керівництвом коледжу.

1.6. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами 
студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними 
організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

РОЗДІЛ 2
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації 
особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських 
якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення 
навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та 
культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

2.2. Основні завдання студентського самоврядування:
> захист прав та інтересів студентів, які навчаються в Коледжі;
> участь у проведенні навчально-виховної роботи в коледжі;
> сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
> пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання 

вчиненню студентами правопорушень;
^  сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
> співробітництво з органами студентського самоврядування з іншими 

навчальними закладам, молодіжними громадськими організаціями тощо;
> участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами, сприяння 

участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних 
та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах, тощо;

> сприяння участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
^  представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих

органах коледжу;
^  співпраця з класними керівниками академічних груп, завідуючими

гуртожитків та інших структурних підрозділів.
2.3. Студентське самоврядування діє на принципах:
^  добровільності, колегіальності, відкритості;
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> виборності та звітності органів студентського самоврядування;
> рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні;
> незалежності від впливу політичних партій та рухів, громадських і 

релігійних організацій.
2.4. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів 

студентського самоврядування.
2.5. Директор коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів 

студентського самоврядування (надає приміщення та меблі відводить місця для 
встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

2.6. За погодженням з органом студентського самоврядування Коледжу, в 
порядку, визначеним цим Положенням, приймаються рішення:

> 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;

РОЗДІЛ з
СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, 
відділення, гуртожитків та Коледжу в цілому.

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Усі студенти, 
які навчаються у Відокремленому структурному підрозділі «Конотопський 
індустріально педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету», 
мають рівні права та можуть обиратися у органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через 
органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного 
голосування студентів.

Голова студентської ради та його заступники можуть перебувати на посаді не 
більш як два строки.

З припиненням особою навчання у Коледжі припиняється її участь в органі 
студентського самоврядування.

3.2.Структура студентського самоврядування складається з наступних органів:
> Конференція студентів Коледжу -  вищий орган студентського 

самоврядування Коледжу;
^  Студентська рада Коледжу- вищий колегіальний виконавчий та

представницький орган студентського самоврядування Коледжу;
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3.3. Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковими для 
виконання усіма студентами Коледжу.

3.4. Органи студентського самоврядування:
> беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом 

України "Про фахову передвищу освіту" та Положенням Коледжу;
> беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 
оздоровлення, побуту та харчування;

> проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та
інші заходи;

> беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової 
передвищої освіти;

> захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Коледжі;
> делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих

органів;
^  беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
> вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази фахового коледжу, у 

тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
> мають право оголошувати акції протесту, в порядку, визначеному 

відповідним рішенням Студентської ради Коледжу;
> виконують інші функції, передбачені законодавством та Положеннями 

щодо здійснення студентське самоврядування Коледжу.

РОЗДІЛ 4
КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ 

ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
«КОНОТОСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ 

КОЛЕДЖ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТА»
4.1. Конференція студентів Відокремленого структурного підрозділу 

«Конотопський індустріально педагогічний фаховий коледж Сумського державного 
університету» є вищим органом студентського самоврядування, на розгляд якої 
виносяться найважливіші питання життя студентів, обумовлені основними завданнями 
діяльності студентського самоврядування.

4.2. Конференція студентів:
> ухвалює Положення про Студентське самоврядування коледжу та зміни до 

нього;
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> визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних 
виборів до представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування, в 
тому числі ухвалює та затверджує окремі Положення з даних питань;

> здійснює будь-які повноваження, що стосуються питань студентського 
самоуправління.

4.3. Делегатами на Конференцію студентів коледжу є студенти коледжу, у 
кількості не менше ніж 1,5 % від загальної кількості студентів у коледжі.

Делегування представників на Конференцію студентів коледжу відбувається 
шляхом прямих таємних виборів.

4.4. Квота представництва від кожної академічної групи, віділення , гуртожитків 
визначається Студенською Радою Коледжу.

4.5. Конференція скликається не менше ніж один раз на рік.
Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 відсотків 

Студентів коледжу або в інших випадках, якщо це передбачено Положенням про 
студентське самоврядування у коледжі.

4.6. Для організації Конференції та перевірки повноважень делегатів може бути 
створений тимчасовий організаційний комітет. Рішення про це приймається 
Студенською Радою Коледжу .

4.7. На Конференції мають право бути присутніми:
> представники адміністрації Коледжу;
> представники органів студентського самоврядування інших навчальних 

закладів, громадських організацій, консультативно-дорадчих органів (за 
запрошенням).

4.8. Делегати володіють на Конференції правом голосу, усі інші присутні -  правом 
дорадчого голосу.

4.9. Конференція проводиться в присутності щонайменше 50 % від осіб, що мають 
право голосу. Рішення на Конференції приймаються шляхом відкритого голосування 
простою більшістю голосів.

4.10. Організація і проведення виборів до виконавчих та представницьких органів 
студентського самоврядування, а також контроль за дотриманням виборчих процедур 
покладається на Центральний виборчий комітет Коледжу (далі -  ЦВК).

Повноваження ЦВК та процедура проведення виборів регламентуються 
Положенням про вибори до органів студентського самоврядування Коледжк.

Члени ЦВК обираються з числа студентів на Конференції студентів Коледжу 
строком на 1 рік.
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РОЗДІЛ 5. СТУДЕНТСЬКА РАДА 
ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

«КОНОТОСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ 
КОЛЕДЖ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТА»

5.1. Студентська рада Відокремленого структурного підрозділу «Конотопський 
індустріально педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету» є 
вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування
Коледжу.

5.2. До складу СР Коледжу входять:
> Голова СР Коледжу, який обирається шляхом загального, прямого, 

таємного голосування серед студентів;
> Перший заступник та заступник голови СР Коледжу, які обираються із 

числа своїх членів іншими членами за поданням Голови СР Коледжу на першому 
засіданні шляхом прямого, таємного голосування;

> Секретар СР Коледжу, який (яка) призначається Головою СР Коледжу з 
числа студентів та веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень і є 
відповідальним за ведення діловодства СР Коледжу.

Г олова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування 
відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

5.5. Голова СР Коледжу та його заступники можуть перебувати на посаді не більш 
як два строки.

5.6. Організаційною формою роботи СР Коледжу є засідання, які проводяться не 
менше, ніж раз на два тижні Головою СР Коледжу або його заступниками.

5.7. Засідання СР Коледжу є відкритим для всіх студентів.
На засідання Головою можуть бути запрошені гості з правом дорадчого голосу.
5.8. Рішення Студради Коледжу приймаються простою більшістю голосів від її 

загального складу.
5.9. Засідання СР Коледжу оформлюються протоколами, які підписуються 

Головою СР та секретарем СР Коледжу.
5.10. Студенська Рада Коледжу здійснює наступні повноваження:
> представляє інтереси студентів Коледжу у відносинах із адміністрацією, 

звертається від імені студентської громади із пропозиціями, клопотаннями, скаргами;
> вирішує поточні питання своєї діяльності;
> займається реалізацією цілей та завдань, поставлених Конференцією;
> звітує перед Конференцією щодо своєї діяльності;
> приймає рішення про скликання Конференції студентів Коледжу;
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> призначає дату її проведення, забезпечує організацію, затверджує проект 
порядку денного;

> в разі дострокового припинення повноважень або після закінчення повного 
строку повноважень до моменту обрання нового голови призначає виконуючим 
обов'язки Голови СР Коледжу одного із заступників іншу особу із членів СР Коледжу;

> створює та ліквідує комісії Студради Коледжу за поданням Голови
Студрали;

> затверджує квоти кількості виборних представників з числа студентів, що 
мають право брати участь у Конференції трудового колективу Коледжу, у виборах 
директора Коледжу;

> проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів
студентів;

> приймає рішення щодо проведення студентських акцій (в тому числі акцій 
протесту), заходів та програм;

> організовує та проводить науково-практичні конференції, практикуми, 
диспути, тематичні «круглі столи», літературно-мистецькі заходи тощо;

> займається організацією та проведенням заходів, спрямованих на фізичний 
розвиток студентів та пропагування здорового способу життя;

> інформує студентів Коледжу про свою діяльність;
> сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів тощо, співпрацює 

з ними, допомагає студентам у реалізації своїх творчих можливостей та ініціатив, 
залучає їх до активної участі у діяльності Коледжу;

> встановлює зв’язки з органами студентського самоврядування інших 
навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями України та інших 
країн;

> розглядає звернення, листи, скарги, пропозиції та приймає рішення за ними 
в порядку, встановленому цим Положенням;

> вносить пропозиції адміністрації Коледжу в щодо організації навчального
процесу, забезпечення соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб
студентів;

> вносить пропозиції щодо матеріального та морального заохочення 
студентів, які досягай успіхів у навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, 
роботі органів студентського самоврядування, матеріальної допомоги студентам;

> вносить пропозиції адміністрації Коледжу про вдосконалення умов 
навчання та побуту студентів;

> контролює дотримання студентами Коледжу Правил внутрішнього 
розпорядку;
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> забезпечує інформування студентів Коледжу з питань, що стосуються їх
інтересів;

> здійснює інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними 
цим Положенням та іншими актами, що регулюють діяльність студентського 
самоврядування.

5.11. Члени СР Коледжу мають право:
> брати участь у роботі Студради, використовуючи своє право голосу на 

засіданні Студради;
> обирати і бути обраним на керівні посади в Студради;
> вийти в установленому порядку зі Студради;
> своєчасно одержувати інформацію про діяльність Студради;
> пропонувати питання для розгляду на Конференції та засіданнях Студради;
> вносити пропозиції і поправки до проектів рішень, що приймаються 

Конференцією та Студрадою, а також пропозиції щодо порядку голосування;
> висловлювати думку щодо діяльності членів Студради;
> брати участь у дебатах Конференції і засіданнях Студради, ставити питання 

доповідачу і головуючому на їх засіданні;
> брати безпосередню участь у будь-яких масових заходах, що проводяться за 

ініціативи чи за участю Студентського самоврядування Коледжу;
> бути присутнім на засіданні будь-якої студентської організації Коледжу з 

правом дорадчого голосу;
> оскаржити будь-які дії адміністрації Коледжу, посадових осіб структурних 

підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права 
чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей діяльності 
сту дентського самоврядування Коледжу;

> користуватися іншими правами і законними інтересами, що не суперечать 
законодавству України і цьому Положенню

5.12. Члени СР Коледжу зобов’язані:
> дотримуватися норм цього Положення і прийнятих на його основі рішень
Конференції та СР Коледжу;
> бути присутніми на всіх засіданнях СР Коледжу, а в разі відсутності з 

поважних причин, попередньо попередити Секретаря та отримати інформацію щодо 
прийнятих рішень;

> брати активну участь у організації та реалізації масових заходів, що 
проводяться відповідно до програми діяльності СР Коледжу;

> безпосередньо брати участь у діяльності напрямку СР Коледжу, до складу 
якого він входить;
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> виконувати доручення Г о лови СР Коледжу вчасно та сумлінно;
> утримуватися від порушень прав і законних інтересів окремих студентів, 

студентської громади та адміністрації Коледжу;
> вживати всіх необхідних заходів для підвищення поваги студентів до 

: станів Студентського самоврядування Коледжу;
> вживати заходів для припинення порушень студентами Положення 

Коледжу і цього Положення.
5.13. Підставами для припинення членства в СР Коледжу є:
> добровільне складання повноважень, в т.ч. і як голови відповідної студради;
> відсторонення з посади, на законній підставі, за наказом Голови СР 

Коледжу у зв’язку з втратою довіри;
> втрата статусу студента Коледжу;
> відсутність члена Студради без поважних причин більш, ніж на трьох

засіданнях Студради.
5.14. Днем припинення членства в СР Коледжу є день винесення наказу Голови 

СР Коледжу про виключення такого члена.
5.15. Відносини СР Коледжу з адміністрацією та профспілковим комітетом:
> Директор, профспілковий комітет мають право делегувати своїх 

представників для участі в роботі органів студентського самоврядування з правом 
дорадчого голосу;

> СР Коледжу зобов’язаний повідомляти адміністраціх Коледжу про дату, час 
та місце проведення Конференції студентів;

> Адміністрація та профспілковий комітет можуть проводити консультації з 
органами студентського самоврядування з питань життєдіяльності студентської
громади.

> Органи студентського самоврядування можуть проводити різноманітні 
заходи спільно з адміністрацією, профспілковим комітетом;

> СР Коледжу має право вносити на розгляд адміністрації та профспілкового 
комітету подання щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності студентського 
самоврядування, запрошувати адміністрації профспілкового комітету на заходи, що 
проводяться під егідою студентського самоврядування;

> СР Коледжу інформує адміністрацію та профспілковий комітет про 
результати проведених заходів органами студентського самоврядування та 
студентськими організаціями.
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РОЗДІЛ 6. ГОЛОВА СТУДЕНСЬКОЇ РАДИ 
ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

«КОНОТОСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ 
КОЛЕДЖ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТА»

6.1. Голова СР Коледжу обирається студентами шляхом прямих таємних виборів.
6.2. Порядок підготовки та проведення прямих таємних виборів керівника органу 

- тудентського самоврядування регламентується положенням про порядок обрання 
керівників органів студентського самоврядування Коледжу.

6.3. Голова СР Коледжу здійснює наступні повноваження:
> представляє Студентську Раду Коледжу у відносинах з адміністрацією та з 

іншими організаціями;
> входить до складу Вченої ради Коледжу, як один із виборних представників 

з числа студентів, який є керівником органу студентського самоврядування Коледжу;
> має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та інших 

студентських організацій для здійснення своєї діяльності;
> в межах своїх повноважень видає усні та письмові накази і розпорядження, 

які є обов'язковими для виконання всіма органами та підрозділами Студентської Ради 
в Коледжі;

> має право ініціювати проведення Конференцій;
> звітує від імені Студентської Ради перед студентами на Конференції;
> скликає та веде засідання Студентської Ради;
> прямовує і контролює діяльність Студентської Ради;
> ініціює питання про виключення члена зі Студентської Ради;
> подає на затвердження СР Коледжу кандидатури першого заступника, 

застутишка Голови Студенської Ради;
> здійснює розподіл повноважень між заступниками та іншими членами

Студентської Ради.
6.4. Голова Студенської Ради Коледжу погоджує:
> 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 та юридичних осіб;
> переведення осіб, які навчаються в Коледжі за контрактом за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
> затвердження правил внутрішнього розпорядку навчального закладу в 

частині, що стосується осіб, які навчаються;
> інші рішення, передбачені чинним законодавством та Положенням 

Коледжу.
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6.5. Погодження рішень адміністрації Коледжу з органом студентського 
- імоврядування відбувається шляхом візування відповідних документів головою СР

Коледжу або його заступниками.
5’ разі відсутності погодження рішення адміністрації Коледжу з органом 

. ~ лентського самоврядування, воно може бути оскарженим.
6.6. У разі відсутності Голови СР Коледжу його функції виконують заступники.
6.7. У разі дострокового припинення повноважень голови СР Коледжу, за 

тішенням Студради його обов’язки виконує один із за заступників або інша особа із 
-генів СР Коледжу .Коледжу припиняються достроково у разі:

> добровільного складання повноважень;
>• втрати статусу студента Коледжу.

РОЗДІЛ 7. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Це Положення набуває чинност із моменту його ухвалення на 

Конференції студентів Відокремленого структурного підрозділу «Конотопський 
індустріально педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету» і є 
основним документом на підставі якого діє студенське самоврядування.

7.2. Зміни та доповнення до даного Положення вступають в силу з моменту 
їх затвердження на Конференції студентів Коледжу.
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