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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Студентське самоврядування Фахового коледжу бізнесу та аналітики 

функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків, 

захисту їх прав та сприяє гармонійному розвитку особистості студента, 

ініціативності, відповідальності 

1.2. Усі студенти коледжу можуть бути обраними до органів 

студентського самоврядування та мають право обирати своїх представників до 

відповідних органів. 

1.3. Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність 

самостійно. 

1.4. Органи студентського самоврядування організовують свою діяльність 

відповідно до Конституції України, закону України «Про фахову передвищу 

освіту», Положення про Коледжу та цього Положення. 

1.5. Органи студентського самоврядування сприяють організації активної 

участі у навчально-виховному процесі, заохочення студентів до якісного 

навчання, формування духовності і культури, зростання у студентської молоді 

соціальної активності та відповідальності за доручену справу.  

1.6. Органи студентського самоврядування користуються підтримкою і 

допомогою адміністрації Коледжу у вирішенні питань забезпечення 

документацією, приміщенням, обладнанням та коштами. 

1.7. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної 

групи, курсу, відділення, гуртожитку, коледжу. 

 

ІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ 

2.1. Головними функціями органів студентського самоврядування є 

сприяння щодо організації: 

- освітнього процесу; 

- наукової діяльності; 

- культурно-просвітницької діяльності; 

- спортивно-масової роботи; 

- студентського побуту і дозвілля; 

- системи міжвузівських відносин. 

2.2. Основними завданнями органів студентського самоврядування в 

Коледжі є: 

- участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом 

України «Про фахову передвищу освіту» та Статутом Коледжу; 

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту 

та харчування студентів; 

- проведення організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних, 

оздоровчих та інших заходів; 

- участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової 

передвищої освіти; 

- захист прав та інтересів студентів, які навчаються у Коледжі; 



- участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів у гуртожитках студентів; 

- внесення пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм; 

- внесення пропозицій щодо розвитку матеріальної бази коледжу, у тому 

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів. 

2.3. За погодженням з органом студентського самоврядування 

приймаються рішення про: 

- відрахування студентів із закладу коледжу та їх поновлення на 

навчання; 

- призначення заступника директора з навчально-виховної роботи, 

заступника директора з виховної роботи. 

- поселення осіб, які навчаються у коледжі, у гуртожиток і виселення їх із 

гуртожитку; 

- затвердження Правил внутрішнього розпорядку коледжу в частині, що 

стосується осіб, які навчаються; 

- діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у закладі 

вищої освіти. 

 

ІІІ. СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічних груп, 

курсів, гуртожитків навчального закладу. 

3.2. Органи студентського самоврядування є виборними. Члени та голова 

виконавчих органів студентського самоврядування обираються на Зборах 

студентів відповідного рівня. Порядок обрання, обсяг та термін повноважень 

виконавчих органів студентського самоврядування визначаються цим 

Положенням. 

3.3. Органами студентського самоврядування є: 

- Збори студентів коледжу; 

- Студентська рада коледжу; 

- Студентська рада гуртожитку; 

- Органи студентського самоврядування на рівні студентської групи. 

3.4. Термін повноважень органів студентського самоврядування кожного 

рівня становить один рік. Керівники студентського самоврядування не можуть 

перебувати на посаді більше двох строків підряд. 

3.5. У гуртожитку створюється Студентська рада гуртожитку, яка 

організовує свою роботу відповідно до даного Положення. 

3.6. Засідання органів студентського самоврядування проводяться не 

рідше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні 

не менше двох третин обраних до його складу членів. Рішення приймається 

більшістю голосів її членів. 

3.7. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, що 

підписується головою (заступником) та секретарем. 

3.8. На розгляд загальних Зборів виносяться найважливіші питання 



життєдіяльності студентів, обумовленими основними напрямами діяльності 

студентського самоврядування. 

3.9. Загальна кількість делегатів Конференції студентів Коледжу 

визначається з урахуванням представництва від 2 до 5 студентів від кожної 

академічної групи.  

3.10. На Конференції студентів Коледжу можуть бути присутні представники 

адміністрації коледжу без права на голосування. Представники адміністрації 

Коледжу можуть брати участь у обговоренні питань порядку денного Зборів 

студентів Коледжу. 

3.11. Повноваження Зборів студентів Коледжу: 

- ухвалення Положення про студентське самоврядування Коледжу, 

визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних 

виборів представницьких та виконавчих органів студентського 

самоврядування; 

- формування представницького органу студентського самоврядування 

(студентська рада коледжу), а також виконавчого органу студентського 

самоврядування (комісії) та заслуховування їхніх звітів; 

- обирання Контрольно-ревізійної комісії, Студентської виборчої комісії; 

- затвердженя кошторису витрат органів студентського самоврядування, 

внесення до нього змін та доповнень, заслуховування звіт про його виконання. 

3.12. Збори студентів Коледжу скликається головою студентської ради не 

рідше одного разу на рік. 

3.13. Рішення на Зборах студентів коледжу приймаються шляхом прямого 

відкритого голосування делегатів шляхом підняття рук. Таємне голосування 

проводиться у випадках формування виборних органів студентського 

самоврядування, або за рішенням, підтриманим не менше третиною присутніх 

делегатів.  

3.14. Органи студентського самоврядування Коледжу і гуртожитку у кінці 

навчального року на загальних зборах звітують про виконану роботу. 
 

ІV. ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ. ЙОГО ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ 

4.1. Студентську раду коледжу очолює голова Студентської ради 

коледжу. 

4.2. Голова Студентської ради коледжу здійснює керівництво поточною 

роботою робочих органів студентського самоврядування, представляє органи 

студентського самоврядування в коледжі та за його межами. 

4.3. Голова Студентської ради коледжу обирається відповідно до 

Положення 

про порядок проведення виборів голови Студентської ради коледжу. 

4.4. Голова Студентської ради коледжу: 

- бере участь у засіданнях педагогічного колективу коледжу та пропонує 

для вирішення питання, що стосуються інтересів студентів; 

- забезпечує підготовку звітів про виконану роботу; 

- приймає постанови щодо діяльності органів студентського 

самоврядування; 



- призначає заступників; 

- вносить свої пропозиції адміністрації та керівництву підрозділів 

коледжу з питань студентського життя; 

- бере участь в організації міжвузівських та міжнародних зв'язків; 

- утворює інші органи студентського самоврядування, призначає їх 

керівництво. 

4.5. Постанови голови Студентської ради коледжу є обов'язковими для 

всіх органів студентського самоврядування. 

4.6. Голова Студентської ради коледжу здійснює контроль за діяльністю 

інших органів студентського самоврядування. 

4.7. Голова Студентської ради коледжу виконує свої обов'язки до 

припинення своїх повноважень, визначених Положенням про порядок 

проведення виборів голови Студентської ради коледжу. 

4.8. Повноваження голови Студентської ради припиняються достроково 

у випадках: 

- особистої заяви; 

- відрахування з числа студентів коледжу; 

- неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я. 

4.9. Голова Студентської ради коледжу може бути усунений з посади 

рішенням Студентської ради коледжу. Рішення про усунення голови 

Студентської ради з посади приймається на засіданні Студентської ради 

коледжу не менше, ніж двома третинами від загальної кількості делегатів. 

4.10. Будь-який студент коледжу може подати заяву про недовіру до 

голови Студентської ради коледжу у випадку, якщо до заяви додаються підписи 

10% студентів коледжу. Студентська рада для з'ясування обставин, які є 

причиною вираження недовіри до голови Студентської ради коледжу, утворює 

тимчасову комісію, яка у п'ятиденний строк встановлює причини подання 

заяви. У триденний строк розглядаються висновки тимчасової комісії і 

виноситься рішення про позачергове засідання Студентської ради коледжу з 

питань усунення голови Студентської ради коледжу з посади. 

 

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

5.1. 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 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. 

5.2. Члени органів студентського самоврядування зобов'язані: 

- сприяти всебічному розвитку коледжу; 

- представляти і захищати інтереси студентів; 



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

5.3. Одна й та ж сама особа не може займати дві і більше посади в органах 

студентського самоврядування коледжу. 

 

VI. СТАРОСТИ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП 

6.1. Староста академічної групи обирається зборами студентів 

академічної групи. 

6.2. Староста академічної групи представляє інтереси студентів групи 

на старостатах, співпрацює із головою студентського деканату, заступниками 

директора з навчально-виховної та виховної роботи, завідувачем відділення. 

6.3. Обов'язки старости академічної групи: 

- організація виконання студентами групи навчального плану та графіку 

освітнього процесу; 

- повідомлення студентів групи про зміни в розкладі занять; 

- несе відповідальність за відвідування студентами лекцій, практичних 

занять та семінарів; 

- організація отримання та розподіл серед студентів групи підручників та 

навчальних посібників; 

- контроль виконання Правил внутрішнього розпорядку, наказів та 

розпоряджень директора коледжу. 

6.4. Розпорядження старости групи обов'язкові для виконання студентами 

групи. 

6.5. Староста групи може бути звільнений від виконання своїх обов'язків 

у випадках: 

- за особистою заявою; 

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

6.6. Збори студентів академічної групи проводяться не менше одного разу 

на тиждень. 

6.7. Головує на зборах староста академічної групи. 

 

VI. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Дане положення діє з дня його затвердження на засіданні 

Студентської ради коледжу. 

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

затвердження на засіданні Студентської ради та погодження їх із директором 

Коледжу.  
 


