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1. Загальні положення 

1.1. Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі є 

гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі 

органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. 

1.2. Студентське самоврядування у технікумі – це самостійна управлінська 

діяльність студентів, що направлена на розвиток соціальної активності, 

організованості, відповідальності молоді, формує уміння планувати, обирати 

головні напрямки у роботі, забезпечити координацію дій. 

1.3. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які 

навчаються в технікумі за денною та заочною формами навчання. 

1.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

чинним законодавством, рішенням Міністерства освіти і науки України, 

Управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, 

Статутом технікуму та даним Положенням. 

1.5. Органи студентського самоврядування користуються підтримкою і 

допомогою адміністрації технікуму, профспілкової організації у вирішенні 

питань забезпечення приміщенням, обладнанням, документацією та ін. 

1.6. Органи студентського самоврядування технікуму можуть 

співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних 

закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або 

релігійного характеру. 

1.7. Перелік повноважень органів студентського самоврядування 

визначається даним Положенням й узгоджується з адміністрацією технікуму. 

1.8. Студентське самоврядування спрямоване на удосконалення освітнього 

процесу, підвищенню його якості, забезпечення виховання духовності та 

культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності. 

1.9. Основні завдання органів студентського самоврядування: 

-  захист прав та інтересів студентів; 

-  забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

-  сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності; 

- сприяння поліпшенню умов проживання та відпочинку студентів; 

-  сприяння формуванню у студентів технікуму патріотичних почуттів, 

поваги до України, національної свідомості; 

- формувати у студентів уміння аналізувати умови і ситуації, що 

створюються в колективі; 

- ставити й вирішувати завдання колективної діяльності; 

- планувати роботу колективу та приймати обґрунтовані рішення; 

- організовувати діяльність, здійснювати контроль і оцінку її результатів; 

- формувати здорові міжособові відносини, морально-психологічний клімат 

колективу. 
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2. Склад і структура органів студентського самоврядування 

2.1. Найвищим органом студентського самоврядування технікуму є Загальні 

збори студентів технікуму (студентська конференція).  Делегати конференції з 

правом вирішального голосу обираються на загальних зборах студентської групи 

у кількості 5 осіб. 

2.2. Загальні збори (студентська конференція) скликається не менше 1 разу 

на рік і виконує такі функції: 

- затвердження Положення про студентське самоврядування; 

- обрання вищого представницького виконавчого органу студентського 

самоврядування – Студентської ради; 

- обрання голови Студентської ради; 

- визначення структури й терміну повноважень Студентської ради; 

- заслуховування звіту Студентської ради про проведену роботу за рік, а 

також звіти Департаментів Студентської ради; 

- затвердження основних напрямків діяльності Студентської ради; 

- прийняття рішення про стимулювання роботи членів Студентської ради. У 

разі потреби призначення, переобрання окремих членів Студентської ради, які не 

справляються зі своїми обов’язками. 

2.3. У період між Загальними зборами (студентськими конференціями) 

вищим органом студентського самоврядування технікуму є Студентська рада. 

2.4. Студентська рада обирається відкритим голосуванням більшістю 

делегатів  Загальних зборів (студентської конференції). 

До складу Студентської ради обираються представники навчальних груп, 

представники Ради студентського самоврядування гуртожитку. 

2.5. На першому засіданні Студентської ради обирається заступник голови, 

секретаріат та формуються такі Департаменти: 

- Департамент навчання та наукової діяльності; 

- Департамент організації культурно-масових та спортивних заходів; 

- Соціально-побутовий департамент; 

- Прес-служба. 

2.6. Очолює роботу Студентської ради технікуму голова Студентської ради 

технікуму. 

2.7. Голова Студентської ради технікуму: 

- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності 

Студентської ради технікуму; 

- може брати  участь у роботі колегіальних та дорадчих органів технікуму;  

- подає адміністрації технікуму пропозиції щодо відзначення та заохочення 

студентів, що активно працюють у Студентській раді технікуму або беруть 

активну участь у його заходах; 

- делегує свої повноваження заступнику; 

- забезпечує організацію та проведення студентської конференції; 

- має право отримувати від адміністрації технікуму інформацію, необхідну 

для здійснення діяльності Студентської ради технікуму. 
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2.8. Діючий голова Студентської ради технікуму приймає пропозиції щодо 

претендентів на посаду голови Студентської ради технікуму не раніше, ніж за 

два місяці і не пізніше, ніж за сім днів до дня проведення виборів. 

2.9. Кандидат на посаду голови Студентської ради технікуму має 

відповідати наступним вимогам:  

- лідерські здібності; 

- відсутність стягнень, зауважень, порушень; 

- сумлінне навчання; 

- відсутність пропусків занять без поважної причини; 

- активна участь у громадському  та культурному житті технікуму; 

- активна участь у роботі Студентської ради технікуму. 

2.10 Голова Студентської ради є демократично обраним членом 

Студентської ради відкритим голосуванням більшістю голосів на Загальних 

зборах (студентській конференції) технікуму. 

2.11. До складу Студентської ради Черкаського комерційного технікуму 

входить голова Студентської ради гуртожитку. 

2.12. Студентська рада технікуму тісно співпрацює зі Студентською радою 

гуртожитку та проводять спільні засідання. 

2.13. Студентська рада співпрацює із профспілковим комітетом первинної 

профспілкової організації та за потребою бере участь у засіданнях профкому, де 

розглядаються питання щодо соціально-економічного забезпечення студентів, 

захисту культурно-духовних інтересів, питань побуту та ін. 

2.14. Усі представники Студентської ради розподіляються по 

Департаментах.  

В кожному Департаменті обирається голова, на якого покладаються 

обов’язки планування роботи Департаменту, контроль за її виконанням та 

звітування про виконану роботу. 

Голова Студентської ради технікуму спрямовує роботу Департаментів на 

досягнення мети і вирішення завдань студентського самоврядування. 

До складу Студентської ради входять Департаменти (додаток №1): 

2.14.1. Департамент навчання та наукової діяльності: 

- бере участь у  зборах Студентської ради; 

- співпрацює з адміністрацією, вживає заходів щодо студентів, які 

незадовільно навчаються або порушують дисципліну; 

- співпрацює з науковими товариствами та гуртками навчальних закладів 

міста; 

- вносить пропозиції до навчальної частини щодо покращення успішності та 

відвідування занять студентами технікуму; 

- працює з проблемними студентами; 

- надає допомогу приймальній комісії у профорієнтаційній роботі серед 

молоді. 

2.14.2. Департамент організації культурно-масових та спортивних заходів: 

- організовує і проводить культурно-масову роботу в технікумі та 

гуртожитку; 

- організовує змістовне дозвілля студентів; 

- виступає ініціатором створення студентських спортивних команд; 
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- надає інформацію про стан спортивного життя студентів технікуму  

- організовує та надає інформацію про можливі спортивні заходи; 

- піклується про надання допомоги студентам у їх медичному 

обслуговуванні і оздоровленні; 

- вносить пропозиції щодо організації спортивних клубів і секцій. 

2.14.3. Соціально-побутовий департамент: 

- проводить соціальні опитування та анкетування серед студентів, щодо 

умов навчання та проживання в гуртожитку технікуму, інші опитування; 

- відстоює права соціальної захищеності студентів; 

- організовує роботу по профілактиці правопорушень та згубних звичок; 

- порушує клопотання перед адміністрацією технікуму про матеріальне 

заохочення студентів;  

- проводить рейд-перевірки санітарного стану аудиторій і приміщень 

технікуму та гуртожитку; 

- проводить заходи щодо контролю за забезпеченням належного харчування 

студентів у студентській їдальні; 

- відповідає за утримання приміщення, наданого у користування 

Студентській раді, забезпечення цього приміщення необхідними меблями, 

канцелярським приладдям; 

- відповідає за збір, збереження та видачу коштів, наданих Студентській 

раді; 

- відповідає за збір та збереження коштів, закупівлю необхідних речей, 

медикаментів та продуктів під час благодійних заходів; 

- проводить контроль за цільовим використанням грошових ресурсів, 

наданих Студентській раді; 

- проводить облік фінансових коштів та звітує перед Студентською радою 

тощо. 

Голова, який очолює Департамент, звітує на звітному засіданні 

Студентської ради про проведену роботу за семестр. 

2.15. Прес-служба: 

- встановлює зв’язки з молодіжними організаціями міста, центрами  

соціальних служб для молоді з метою співробітництва у справі розвитку 

наукової творчості студентів технікуму; 

- відповідає за організацію та оформлення стенду Студентської ради; 

- відповідає за організацію якісної роботи студентського радіо; 

- відповідає за фото та відео звіти роботи Студентської ради; 

- постійно оновлює інформацію на сторінках Черкаського комерційного 

технікуму в соціальних мережах в Інтернеті. 

2.16. Студентська рада співпрацює з адміністрацією технікуму, цикловими 

комісіями, класними керівниками навчальних груп за напрямками роботи 

Департаментів. 

2.17. Секретар організовує контроль за виконанням рішень Студентської 

ради. Веде протоколи засідань і виступає з повідомленнями про виконання 

рішень. 
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3. Організація роботи Студентської ради 

3.1. Планові засідання Студентської ради проводяться під керівництвом 

голови Студентської ради не рідше, ніж один раз на місяць. 

3.2. Всі засідання Студентської ради є відкритими. Кожен студент 

технікуму має право бути присутнім на засіданнях Студентської ради і 

пропонувати на розгляд питання, що стосуються інтересів студентів технікуму. 

3.3. Позачергово засідання Студентської ради може бути скликане на 

вимогу 1/3 членів Студентської ради або 10% студентів технікуму. 

3.4. Засідання Студентської ради правомочне ухвалювати рішення за умови 

присутності на засіданні не менше 2/3 членів Студентської ради. 

3.5. Рішення Студентської ради приймаються більшістю голосів від 

кількості її членів, присутніх на засіданні. За наявності однакової кількості 

голосів «за» і «проти», голос голови Студентської ради рахується за два. 

3.6. Кожне засідання Студентської ради фіксується протоколом, який 

підписується головою (заступником голови), секретарем. 

3.7. У кінці кожного навчального семестру голова Студентської ради, а 

також голови Департаментів Студентської ради звітують на звітному засіданні 

Студентської ради та пропонують завдання на наступний семестр. 

3.8. Адміністрацією технікуму в користування Студентської ради надано 

приміщення, обладнане необхідними меблями та приладдям, в якому можуть 

проводитися засідання Студентської ради, організаційна підготовка до 

культурно-масових заходів, інші  оза навчальні заходи, які не суперечать 

правилам внутрішнього розпорядку технікуму. 

3.9. Рішення Студентської ради і Загальних зборів студентів технікуму є 

обов’язковими для виконання.  

 

 

4. Права й обов’язки Студентської ради 

4.1. Студентська рада має право:  

- отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, 

необхідну для виконання своїх завдань; 

- звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації 

технікуму, профкому та вищих органів студентського самоврядування стосовно 

питань, що належать до кола повноважень цього органу та отримувати відповіді 

щодо порушених питань; 

- вести конструктивний діалог з адміністрацією технікуму  щодо дій 

посадових осіб, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують 

права Студентів; 

- делегувати представників  до обласної студентської ради при Черкаській 

 обласній державній адміністрації; 

- співпрацювати з вітчизняними та іноземними органами студентського 

самоврядування інших вищих навчальних закладів та координувати з ними свою 

діяльність, а також з іншими молодіжними, громадськими організаціями, 

діяльність яких не має політичного або релігійного характеру. 
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- погоджувати пропозиції адміністрації технікуму щодо:  

а) переведення осіб, які навчались відповідно до угод, укладених з               

фізичними та юридичними особами, на навчання за державним замовленням. 

б) переведення осіб, які навчались за державним замовленням, на навчання 

відповідно до укладених угод з фізичними та юридичними особами; 

4.2. Студентська рада зобов’язана: 

- забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню 

студентами своїх обов’язків; 

- організовувати дозвілля студентів; 

 допомагати адміністрації технікуму організовувати студентський колектив 

 на навчання; 

- порушувати проблеми студентів перед адміністрацією технікуму; 

- сприяти розвитку та вдосконаленню Студентської ради технікуму; 

- звітувати перед студентами про свою діяльність; 

- впроваджувати власну діяльність у межах чинного законодавства, 

виконувати вимоги Статуту технікуму, Правила внутрішнього розпорядку 

технікуму, даного Положення; 

- узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення 

про орган студентського самоврядування та інші питання, що потребують 

розгляду на засіданнях колегіальних та дорадчих органів технікуму. 

 

 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Діяльність Студентської ради припиняється у разі невиконання 

покладених на неї обов’язків за умови винесення недовіри студентами або 

адміністрацією на засіданні Студентської ради. 

5.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться членами 

Студентської ради за ініціативи голови Студентської ради, адміністрації 

5.3. Рішення про зміни та доповнення до цього Положення приймаються 

кваліфікованою більшістю голосів членів Студентської ради та адміністрації 

технікуму. 

 

 

 

 

Укладач: 

координатор Студентської ради 

 

 

 

М. Д. Глиняна 
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Додаток № 1 

 

Структура студентського самоврядування Черкаського 

комерційного технікуму 

 

 

 

 

Студентська рада 

технікуму 
Координатор 

Адміністрація 

Голова 

 

 
Студентська рада 

 

Заступник голови 

 
Департамент навчання та 

наукової діяльності 
 

Департамент 

організації культурно-

масових та спортивних 

заходів 

Соціально-побутовий 

департамент 
Секретаріат 

Прес-служба 

Студентська рада 

гуртожитку 

Профком 


