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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. «Положення про студентське самоврядування Фахового коледжу ЗВО 

«Університет Короля Данила» (далі – Положення) регламентує порядок створення і 

функціонування студентського самоврядування у Фаховому коледжі ЗВО «Університет 

Короля Данила» (далі – Фаховий коледж).  

1.2. Положення розроблене на підставі Конституції України, Закону України «Про 

вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Примірного положення про студентське 

самоврядування у вищих навчальних закладах України, затвердженого Міністерством 

освіти і науки України від 15.11.2007 р. №1010, «Положенням про студентське 

самоврядування ПВНЗ Університету Короля Данила» тощо. 

1.3. Студентське самоврядування Фахового коледжу є гарантованим державою 

правом і можливістю студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати 

питання щодо навчання і побуту, захисту своїх інтересів, а також брати участь в 

управлінні Фаховим коледжем. 

1.4. У студентському самоврядуванні беруть участь усі студенти, які навчаються 

у Фаховому коледжі. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів 

студентського самоврядування. 

1.5. Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів Фахового 

коледжу незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця 

проживання, мовних або інших ознак.  

1.6. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних 

виборних засадах за ініціативою студентів. 

1.7. Студентське самоврядування здійснюється студентами на рівні академічної 

групи, курсу, спеціальності, Фахового коледжу. 

1.8 Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами 

студентського самоврядування інших закладів освіти та молодіжними організаціями, 

діяльність яких не має політичного або релігійного характеру. 

1.9. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним 

законодавством України, Положенням про Фаховий коледж, цим Положенням тощо. 

1.10. Взаємодія органів студентського самоврядування з адміністрацією Фахового 

коледжу здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги та співробітництва.  

Керівництво закладу освіти створює умови для забезпечення діяльності та 

розвитку студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, постійний доступ до 

Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів).  

 

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
2.1. МЕТА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

Студентське самоврядування функціонує з метою забезпечення виконання 

студентами своїх обов'язків, захисту їх прав, сприяння гармонійного розвитку 

особистості студентів, формуванню в них навичок, лідерських якостей, відповідальності 

за результат своєї праці тощо та спрямоване на удосконалення освітнього процесу, на 

якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської 

молоді соціальної активності.  
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2.2. ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 захист прав та інтересів студентів Фахового коледжу; 

 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів та оперативне 

реагування на її порушення;  

 поліпшення умов для проживання і змістовного відпочинку студентів;  

 сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, 

клубів за інтересами та активне залучення студентів до участі у них;  

 співробітництво з органами студентського самоврядування інших закладів освіти 

та молодіжними організаціями;  

 участь у вирішенні питань міжнародного обміну та академічної мобільності 

студентів; 

 забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги 

студентам (спільно з відповідними службами);  

 сприяння залученню студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;  

 організація роботи органів студентського самоврядування в гуртожитку;  

 проведення заходів щодо пропагування здорового способу життя, безпечної 

поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними 

алкоголю, наркотиків, паління та ін.; 

 участь у всіх заходах Фахового коледжу та ЗВО «Університет Короля Данила» 

(далі – Університет), допомога у їх організації та проведенні; 

 безпосередня участь здобувачів освіти в реалізації державної молодіжної 

політики; 

 

2.3. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
2.1.1. Діяльність органів студентського самоврядування відбувається 

відповідно до місії, візії та цінностей Стратегії розвитку Університету та 

Фахового коледжу на 2020–2025 рр.  

2.1.2. Визначальними у діяльності органів студентського самоврядування є 

принципи: 

 добровільності, колегіальності, відкритості; 

 виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

 рівності прав на участь у студентському самоврядуванні; 

 незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій; 

 академічної доброчесності. 

 

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

3.1. Органи студентського самоврядування мають право:  

 отримувати від адміністрації Фахового коледжу консультативну підтримку та 

інформацію, необхідну для виконання своїх завдань; 

 звертатися з пропозиціями, клопотаннями до адміністрації Університету та 

Фахового коледжу стосовно питань, що належать до повноважень коледжу та 

отримувати відповіді щодо порушених питань та вести діалог щодо дій посадових осіб, 

керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони 

порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України 

«Про звернення громадян», вимагати реагування на скаргу згідно з чинним 

законодавством; 
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 брати участь в управлінні Фаховим коледжем у порядку, встановленому 

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

Положенням;  

 організовувати процес обрання виборних представників з числа студентів 

Фахового коледжу до органів студентського самоврядування на рівні коледжу, курсу, 

групи; 

 вносити пропозиції щодо залучення коштів Фахового коледжу та ЗВО 

«Університет Короля Данила» (далі – Університет) для реалізації заходів, передбачених 

програмою діяльності органів студентського самоврядування; 

 делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при 

Міністерстві освіти і науки України; 

 проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші 

заходи; 

 брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової 

передвищої освіти у Фахового коледжу; 

 брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між 

студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами та 

викладачами;  

 брати участь у розробці документів, що регламентують питання, пов'язані із 

діяльністю студентського самоврядування;  

 брати участь у вирішенні питань, пов’язаних із застосуванням стягнень до 

студентів, які порушили Правила внутрішнього розпорядку у Фаховому коледжі та 

гуртожитку; 

 вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів та освітньо-професійних 

програм; 

 вносити пропозиції щодо удосконалення матеріально-технічної бази Фахового 

коледжу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

 брати участь у процедурі підтримки студентських ініціатив на конкурсних 

засадах та брати участь у розподілі товариського фонду та фонду соціальної допомоги 

студентам із урахуванням їх соціальних проблем, досягнень у навчанні, громадській та 

науковій роботі, культурі, спорті тощо; 

 виконувати інші функції, передбачені законами України та цим Положенням.  

 

3.2. Органи студентського самоврядування зобов'язані: 

 забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів Фахового коледжу, сприяти 

виконанню ними своїх обов'язків; 

 сприяти розвитку та удосконаленню студентського самоврядування; 

 інформувати студентів Фахового коледжу про питання, які їх стосуються, щодо 

діяльності Фахового коледжу; 

 допомагати адміністрації Фахового коледжу у виконанні завдань, спрямованих на 

покращення якості навчально-виховного процесу, зокрема у дотриманні академічної 

доброчесності, відпочинку та дозвілля студентів, реалізації їх творчого потенціалу та 

духовного розвитку, створення умов для формування  індивідуальної освітньої 

траєкторії;  

 звітувати перед органами студентського самоврядування і адміністрацією 

Університету та Фахового коледжу про виконану роботу; 
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 узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про 

студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданні 

органів студентського самоврядування;  

 проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу Фахового 

коледжу відповідно до Кодексу етики студента Фахового коледжу; 

 аналізувати і узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації 

освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності Фахового 

коледжу і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.  

 

3.3. За погодженням з органами студентського самоврядування у Фаховому 

коледжі приймаються рішення про:  

 затвердження правил внутрішнього розпорядку Фахового коледжу в частині, що 

стосується осіб, які навчаються;  

 затвердження положень та інших документів Фахового коледжу, які потребують 

погодження з органами студентського самоврядування; 

 поселення осіб, які навчаються у Фаховому коледжі, у гуртожиток та їх виселення, 

правила проживання в гуртожитку; 

 правила внутрішнього розпорядку;  

 відрахування студентів та їх поновлення на навчання;  

 інші рішення, передбачені цим Положенням та чинним законодавством. 

 
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ЩОДО 

ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

4.1. Адміністрація Фахового коледжу має право: 

 отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування 

Фахового коледжу (план роботи на поточний начальний рік, копії протоколів засідань, 

інформацію про поточну діяльність тощо); 

 ініціювати позачергові збори групи, курсу чи конференцію студентів у випадку 

порушення органами студентського самоврядування цього Положення, Положення про 

коледж та Правил внутрішнього розпорядку;  

 брати участь через заступників директора, голів циклових комісій та кураторів 

груп із дорадчим голосом у заходах, ініційованими органами студентського 

самоврядування. 

 

4.2. Адміністрація Фахового коледжу зобов’язана: 

 створити необхідні умови для ефективної діяльності органів студентського 

самоврядування; 

 інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які 

стосуються життєдіяльності студентів Фахового коледжу; 

 надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, 

матеріальну та інші види підтримки для розвитку органів студентського самоврядування 

Фахового коледжу та Університету. 
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5. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

5.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічних груп, курсів, 

коледжу. Усі органи студентського самоврядування є виборними. 

5.2. Вищим органом студентського самоврядування Фахового коледжу є 

Конференція (загальні збори) студентів Фахового коледжу (далі – Конференція), яка 

скликається не рідше одного разу на навчальний рік, а також позачергово (у разі 

потреби).  

5.3. Конференція студентів Фахового коледжу:  

 розглядає найважливіші питання студентського життя, визначені основними 

напрямами діяльності студентського самоврядування; 

 ухвалює Положення про студентське самоврядування, вносить зміни та 

доповнення до нього, визначає структуру та повноваження органів студентського 

самоврядування;  

 визначає стратегію діяльності органів студентського самоврядування; 

 затверджує перспективний план роботи на поточний навчальний рік. 

 заслуховує виступи та дебати кандидатів на посаду голови Студентської ради 

Фахового коледжу та формує Студентську раду (обирає голову, заступника і членів),  

 заслуховує звіти про діяльність Студентської ради та ухвалює рішення щодо 

її діяльності; 

 затверджує порядок проведення голосування органів студентського 

самоврядування та обирає Виборчу комісію Студентської ради Фахового коледжу;  

5.4. Виконавчим органом студентського самоврядування є Студентська рада 

Фахового коледжу (далі – Студентська рада). 

5.5. До складу Студентської Ради, яка ухвалюється на засіданні Конференції, 

входить голова, заступник голови, секретар, делегати за курсами та спеціальностями. 

5.6. Голова та члени Студентської ради обираються на Конференції студентів. 

Порядок обрання та повноваження виконавчих органів студентського самоврядування 

визначаються «Положенням про Студентську раду Фахового коледжу ЗВО 

«Університет Короля Данила»». 

5.7. Усі рішення Конференції ухвалюються шляхом відкритого голосування, якщо 

за нього проголосували не менше 60% присутніх делегатів. 

5.8. Термін повноважень органів студентського самоврядування становить один 

рік. Керівники студентського самоврядування не можуть перебувати на посаді більше 

двох строків підряд.  

5.9. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть 

бути усунені зі своїх посад за результатами загального голосування студентів. 

5.10. Причинами дострокового припинення повноважень органів студентського 

самоврядування можуть бути: 

 закінчення навчання у Фаховому коледжі / відрахування; 

 невиконання обов’язків, відповідно до цього Положення; 

 добровільна відставка. 

5.11. З припиненням особою навчання у Фаховому коледжі припиняється її участь 

у студентському самоврядуванні у порядку, передбаченому даним Положенням. 

5.12. На Конференції студентів мають бути присутні представники адміністрації 

Фахового коледжу та Університету, які можуть брати участь у обговоренні питань, але 

права голосу не мають.  
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6. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО  

САМОВРЯДУВАННЯ 
6.1. Фінансовою основою органів студентського самоврядування Фахового 

коледжу є кошти, визначені Президентом Університету за пропозицією Вченої ради 

Університету.  

6.2. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання 

їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів. 

 

7. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

7.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами 

студентського самоврядування закладів освіти інших країн, міжнародними 

студентськими організаціями та їх об'єднаннями для кращого виконання своїх завдань у 

межах визначених повноважень. 

7.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має 

відбуватися за погодженням з адміністрацією Університету та Фахового коледжу. 

7.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти 

формуванню позитивного іміджу Фахового коледжу та Університету. 

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними 

після їх ухвалення на Конференції студентів Фахового коледжу.  

8.2. Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення про студентське 

самоврядування Фахового коледжу вносяться Студентською радою Фахового коледжу.  

8.3. У випадку невиконання повноважень та обов’язків, передбачених цим 

Положенням, органи студентського самоврядування реорганізовуються. 


