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РОЗДІЛ 1 

Загальні засади. 

 

1. Найвищим органом студентського самоврядування є загальноколеджні 

збори. 

2. Збори проводяться не рідше одного разу протягом навчального року. 

 

1.1. Повноваження загальних зборів. 
3. Затверджують звіти голови і голів комісій Студентської ради. 

4. Затверджують кількісний і персональний склад Студентської ради. 

5. Можуть приймати рішення, які стосуються діяльності Студентської 

ради. Вони є обов’язковими для виконання. 

6. Приймають рішення, які спрямовані на покращення навчально-

виховного процесу у коледжі і носять рекомендаційний характер. 

7. Рішення вважаються прийнятими: 

 згідно ст.4 даного розділу, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів 

загальних зборів; 

 згідно ст.5 рішення приймаються простою більшістю голосів. 

 

РОЗДІЛ 2 

Студентська рада. 

8. Студентська рада - це найвищий виконавчий орган студентського 

самоврядування, робота якого спрямована на розвиток студентської 

ініціативи, дисципліни та особливості у відповідності до задоволення своїх 

потреб та інтересів. 

9. Студентська рада обирається на загальних зборах і підзвітна їм на 

один навчальний рік. 

2.1. Структура ради. 

10. Студентська рада включає в себе 15 членів. 

11. З членів обираються голова та заступник, голови комісій на 

організаційному засіданні прямим, відкритим чи таємним голосуванням. 

Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосовано 

простою більшістю голосів. 

12.Студентська рада (згідно з Типовим положенням про орган 

студентського самоврядування) включає в себе такі комісії: 

 навчально-наукова; 

 культурно-масова; 

 спортивно-оздоровча; 

 соціально-побутова (санітарна); 

 інформаційна. 

Голова, заступник, секретар та скарбник не є членами комісій. Кожна 

комісія має по 3 члени: голова і 2 члени. 

 

2.2. Повноваження членів. 

Голова здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною,    

координує роботу комісій, проводить засідання Студентської ради. 



13. Заступник голови Студентської ради здійснює роботу по 

активізації діяльності комісій, контролює виконання засідань студентської 

роботи, є керівником студентського інформаційного агентства, планує його 

роботу,  здійснює оформлення матеріалів. У разі відсутності голови виконує 

його обов’язки. 

14. Голова комісії звітує не рідше одного разу в місяць на засіданні 

Студентської ради. Систематично проводить роботу і подає заступникові 

інформацію про її виконання, здійснює облік та контроль комісії у 

спеціальних зошитах. Планує щоденну (щотижневу) роботу її. 

15. Навчально-наукова комісія приймає активну участь в 

залученні студентів до пошукової та наукової діяльності, систематично 

здійснює контроль за відвідуванням та спізненням студентів на заняття, 

сприяє студентам підвищувати свій рівень знань за допомогою самоосвіти. 

16. Культурно-масова: 

а) Залучення студентів до різних заходів коледжу; 

б) Ініціювання ідей самими студентами та їх реалізацій; 

в) Сприяння створенню гуртків, клубів (КВК, «Ерудит», клуб знайомств та 

інші), студій, творчих об’єднань художньо- естетичного циклу; 

г) Організація вечорів відпочинку, дозвілля на перервах. 

          18.     Спортивно-оздоровча: 

а) Допомога у проведенні спортивних заходів; 

б) Ініціювання проведення спортивних заходів самими студентами. 

19.    Санітарна: 

а) Контроль за санітарним станом аудиторій коледжу, виставлення 

оцінок; 

б) Контроль за санітарним станом гуртожитку коледжу; 

в) Збереження майна та підручників студентами; 

г) Контроль за роботою їдальні; 

д) Проведення рейдів: «Скажи палінню та алкоголю - НІ!!!». 

          20.     Інформаційна: 

а) Вивчення громадської думки студентів про життя в коледжі; 

б) Рекламування діяльності органів студентського самоврядування; 

в) Створення інформаційного банку про життєдіяльність академічних 

груп; 

г) Робота в мережі коледжної преси, радіогазеті, фейсбуці. 

          21.    Обов’язки кожного члена Студентської ради включають в себе 

основні положення статуту коледжу. 

 

РОЗДІЛ 3. 

Форми роботи. 

          22.    Засідання Студентської ради проводиться згідно з планом не рідше 

двох разів на місяць (другий та четвертий тиждень місяця). 

          Протоколи ведуться як підсумок місячної роботи Студентської ради. 

 

 



23. При виникненні проблем, які потребують негайного рішення, 

Студентська рада (або комісія) засідає частіше. 

          24.  Студентська рада проводить роботу зі студентами, використовуючи 

різні форми: колективні, індивідуальні. 

          25.  Облік робіт комісії проводиться згідно з формою №1 додатку до 

статуту, а також у інформаційному віснику та газеті коледжу. 

          26. Газети можуть випускатись і в групах з приводу інформації 

Студентської ради, що стосується її роботи. 

          27.    Методи заохочення та покарання визначені статутом коледжу. 

          28.   До покарань вводяться Студентською радою такі форми: зауваження 

членів Студентської ради, розгляд питання на комісії, розгляд питань 

Студентської ради та висвітлення їх у радіогазеті коледжу, попередження, 

повідомлення батьків в усній чи письмовій формі. 

          29.  Заохочення мають такі форми: нагородження грошовою премією, 

нагородження грамотою, подякою, висвітлення у радіогазеті, газеті «Вісник 

КТК» та на Фейсбуці. 

          30.    Студентська рада має право визначити найактивніші групи у різних 

випадках діяльності коледжу за навчальний рік методом рейтингу після кожного 

семестру у різних номінаціях. Нагородження проводить голова Студентської 

ради на загальноколеджних зборах. 

 

РОЗДІЛ 4 

Взаємодія Студентської ради з іншими 

об’єднаннями та педколективами. 

31.    Директор коледжу призначає із числа викладачів керівника 

Студентської ради та консультантів комісії, які мають право дорадчого голосу та 

допомагають у вирішенні проблем, спрямовують роботу Студентської ради. 

32.    Викладачі-консультанти є радниками, їх побажання можуть бути 

прийняті до уваги Студентської ради і розглянуті на його засіданнях. Але вони 

носять обов’язковий характер, коли рішення Студентської ради ображають честь 

та гідність студента. 

33.    Члени Студентської ради доводять інформацію у групах.  

Відповідальність за виконання рішення лягає на конкретного виконавця, 

контроль - за старостою. Староста - підзвітний Студентській раді. 

34.     Студентська рада сприяє поширенню інформації про діяльність 

молодіжних організацій і рухів. Тісно співпрацює з товариствами та клубами за 

інтересами, що діють в коледжі. Активізують їх роботу, сприяють поширенню 

інформації про них. 

 

РОЗДІЛ 5. 

                                                               Вибори. 

35.    Члени Студентської ради обираються на зборах груп шляхом відкритого 

чи таємного голосування простою більшістю голосів на альтернативній основі. 

 

 



36.  Голову, заступника, голів комісій на організаційному засіданні 

Студентської ради обирають простою більшістю голосів на альтернативній 

основі. 

37.    Голова може мати план діяльності у випадку його обрання. 

 

       5.1. Перевибори та позбавлення членства у Студентській раді. 

38.    У випадку систематичного невиконання членами Студентської ради 

своїх обов’язків та нереагування на зауваження інших членів щодо покращення 

своєї роботи. 

39.    У випадку, коли член Студентської ради порушує правила студентів 

та не реагує на зауваження. 

40.    Згідно ст.ст. 38,39  Р. 5.1. студенти групи повинні обрати нового 

члена Студентської ради не пізніше одного місяця з часу виключення. До цього 

часу староста групи суміщає і членство в Студентській раді. 

 

РОЗДІЛ 6. 

41.   Найвищий виконавчий орган групи – Студрада збирається в міру не 

рідше один раз в місяць. 

42.  Розглядаються питання, що стосуються життя групи: планування 

роботи, обговорення діяльності групи, шляхи покращення роботи, заохочення 

окремих студентів. 

43.    На збори можуть запрошуватись батьки, викладачі-предметники, 

інші члени Студентської ради коледжу (голова, заступник). 

44.   Збори групи можуть вносити пропозиції, які повинні бути розглянуті 

на засіданні Студентської ради коледжу. 

45.    Головою зборів є староста. 

 

РОЗДІЛ 7. 

Шляхи активізації Студентської ради. 

46.   Створення «Школи молодого лідера». 

47. Проведення психологічною службою анкетувань, які сприяють 

виявленню тенденцій розвитку самоврядування. 

48.Включення в перелік питань засідань Студентської ради, теоретичних 

положень, які дають змогу активізувати діяльність Студентської ради. 

49.   Нестандартні підходи і форми роботи. 

Положення даного статуту можуть бути змінені з ініціативи зборів групи 

та Студентської ради на загальноколеджних зборах, якщо за них проголосує не 

менше 2/3 всіх учасників. 

 

 

 

 


